
 

  1 - א 

  



 

   

  

  



 

 
   

  

  



 

   

  



 

 1  

 3  
 3  
 4  
 6  
 7  
 7  

 11  
 11  
 12  

 21  
 21  
 33  
 46  
 49  
 50  
 52  
 53  
 56  

 59  
 59  
 65  
 65  
 66  
 66  
 66  
 67  
 67  
 68  

 69  
 69  
 72  
 73  
 73  
 74  
 74  
 75  
 75  
 75  

 77  
 77  
 82  
 83  
 84  
 84  
 85  
 86  
 86  

 89  
 89  
 91  
 91  
 91  
 91  
 91  

2 

 הלקוחות
 בהם לים

 תאגיד
 ו

2012 בדצמבר

 ו

 ברה

 אגיד

ה ובתמהיל תו
החל והשינויים

הת עסקי של ת
עסקיו תפתחות

ב 31 ליום בוצה

במניותי קאות

החב של עילות

התא של עילות

 טווח ארוך
 לות

 ושירותים

 פעולה שיתוף

 לות

 ושירותים

 פעולה שיתוף

 לות

 לי

 פעולה שיתוף

 לות

 ושירותים

 לות
ברווחיות, תחום
ו ותהפעיל חום

 עילות
 בתחום שחלו
 בתחום נה

הכללית תחות
הת ותיאור גיד
הקב אחזקות ה
 ת
ועס התאגיד ן

 נדים

הפ תחומי גבי
 הפעילות ת

הפע תחומי פי

א וחיסכון חיים
הפעיל תחום ל

 תים
מוצרים עבור 

 
 

ש והסכמי תיים

 ובה
הפעיל תחום ל

 תים
מוצרים עבור 

 
 
 שירותים 

ש והסכמי תיים

 כוש
הפעיל תחום ל

 תים
כלל בביטוח ח

 
 
 שירותים 

ש והסכמי תיים

 אחר
הפעיל תחום ל

 תים
מוצרים עבור 

 
 
 שירותים 

 ת
הפעיל תחום ל
בת הפעילות ף
בתח קריטיים ה

הפע תחום וצרי
ש והשינויים ת
מש ביטוח דרי

  עניינים

 ת

ההתפת תיאור 
התאג פעילות 
מבנה תרשים 
פעילות תחומי 
בהון השקעות 
דיבידנ חלוקת 

לג כספי מידע 
תוצאות ריכוז 
לפ כספי מידע 

ח ביטוח תחום 
על כללי מידע 
ושירו מוצרים 
נתונים פילוח 
 לקוחות 
והפצה שיווק 
משנה ביטוח 
 תחרות 
מהות הסכמים 

חו רכב ביטוח 
על כללי מידע 
ושירו מוצרים 
נתונים פילוח 
 לקוחות 
והפצה שיווק 
משנה ביטוח 
ונותני ספקים 
 תחרות 
מהות הסכמים 

רכ רכב ביטוח 
על כללי מידע 
ושירו מוצרים 
ביטוח עתודות 
 לקוחות 
והפצה שיווק 
משנה ביטוח 
ונותני ספקים 
 תחרות 
מהות הסכמים 

א כללי ביטוח 
על כללי מידע 
ושירו מוצרים 
נתונים פילוח 
 לקוחות 
והפצה שיווק 
משנה ביטוח 
ונותני ספקים 
 תחרות 

בריאות ביטוח 
על כללי מידע 
בהיקף שינויים 
הצלחה גורמי 
למו תחליפים 
התחרו מבנה 
בהסד שינויים 

  

תוכן ע

הגדרות

1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

2. 
2.1 
2.2 

3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 

5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 

6. 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 

7. 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 



 

 92  
 94  
 96  
 96  
 97  
 97  

 99  
 99  
 101  
 104  
 104  
 104  
 105  
 106  
 106  
 106  
 109  

 113  
 113  
 113  
 126  
 133  
 137  
 138  
 145  
 146  
 147  
 150  
 151  
 151  
 152  
 152  
 153  
 153  

 159  
 159  
 161  
 164  

 167  
 167  
 167  
 167  
 171  
 171  

   

 בכללותה צה
 תאגיד

 

 ם

הקבוצ פעילות
הת פעילות על

 יכונים

 ושירותים

 
 לות

ושירותים צרים

 התאגיד

לפ הנוגעים נים
ע חיצוניים מים

 התאגיד

 הולם

 וועדותיו

הסי ניהול אופן

 תים
מוצרים עבור 
 
 
 שירותים 

פיננסיים צרים
הפעיל תחום ל

 תים
מוצ ורווחיות ת

 

 שירותים 

פעילות על וח
 תיים

עניינ - התאגיד
גור והשפעת ת

פעילות על וח

 
 שירותים 

 
 מתקנים

 חשיים
 טיים

 אשראי
ניה ודרכי בתיים

 עסקית טגיה

 די
הדירקטוריון ת

 וריון

 ם
 הסיכונים ל

 דה
 סיכון
 סיכון
א בעניין קטוריון

ושירו מוצרים 
נתונים פילוח 
והפצה שיווק 
משנה ביטוח 
ונותני ספקים 
 תחרות 

ומוצ שירותים 
על כללי מידע 
ושירו מוצרים 
הכנסות פילוח 
 לקוחות 
והפצה שיווק 
 תחרות 
ונותני ספקים 
 מימון 
ופיקו מגבלות 
מהות הסכמים 

ה עסקי תיאור 
כללית סביבה 
ופיקו מגבלות 
 השקעות 
משנה ביטוח 
ונותני ספקים 
 אנושי הון 
והפצה שיווק 
ומ קבוע רכוש 
 עונתיות 
מוח לא נכסים 
משפט הליכים 
 מימון 
א ודירוג דירוג 
סביב סיכונים 
 מיסוי 
ואסטרט יעדים 

תאגיד משטר 
ישיבות - כללי 
דירקטו ועדות 
 אתי קוד 

סיכונים ניהול 
ניהול מדיניות 
העבוד תהליכי 
ס בגורמי דיון 
ס גורמי טבלת 
הדירק עמדת 

  

7.7 
7.8 
7.9 

7.10 
7.11 
7.12 

8. 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 

8.10 

9. 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 

9.10 
9.11 
9.12 
9.13 
9.14 
9.15 
9.16 

10. 
10.1 
10.2 
10.3 

11. 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 

  



 

עסקי   ו תחות
'-   
התפ ר

  

'א חלק
ותיאור

ח
ו אגיד

   

הת ות פעילו

  

 

  

  

 



 

  



 

(להלן:  19
התקופתי, 
בטח הוא 

וח בע"מ 
 פרק זה 
, מבטחים

דרש לפי 

ירות ערך 

, 2012בר 
שוק ההון, 

 גם מידע 
לתי וודאי 
ת החברה 
הותי מן 
לים מידע 
 סבורה", 
ים. מידע 

 או לעדכן

המחייבים 

ן ם כן צוי

(בשמה  מ

ן צוין ם כ

 במפורש 

970-, התש"ל
דוח הה עניין

טח או שהמב

בטחים ביטו
ערך רובו של

על מ אמורות
נה מהנדט שו

לתקנות ניי ה

בדצמב 12ום 
קח על אגף ש

 

ילותה, כולל 
הינו מידע בל
ל את הערכות
ות באופן מ
קטעים המכיל
רה/הקבוצה
יסוחים אחרי

ל מתחייבת ה

ם המלאים וה

דם, אלא אם

פות גמל בע"מ

תה, אלא אם

תמע או צוין 

יים ומידיים),
לניירות ערך 
חוד יחסי מב

מנורה מם (
ח בע"מ), נע
רות ערך הא
קביעת פירוט

הראשונה פת

רות ערך ביו
הנחיות המפק

  ת הכספיים.

ה ותחומי פעי
ה פני עתיד ה
ם הדוח וכולל
 להיות שונו
ניתן לזהות ק
ריכה", "החב
יופיע גם בני

אינה החברה. 
   .לידיעתה

חיים. התנאים
  .ןי העניי

הרשומה לצי

 

סים ניהול קופ

ברות בשליט

א אם כן משת

וחות תקופת
לתקנות נ ב8 

או איחד באיח

הינם מבטחים
 חברה לביטו
 תקנות נייר
ק עיתים, תוך

וראות התוספ
1969.  

מה רשות ניי
 בשים לב, לה
קיצור הדוחות

חותה ועסקיה
. מידע צופ19

במועד פרסום
פועל עשויות
ם מסוימים, נ
הקבוצה מער
כי מידע זה 
בו הוא נכתב.

ל יגיע כאמור

סויים ביטוח
או תקנון, לפי

  ת.

עות ה המשמ

  או בעקיפין;

  "מ;

   בע"מ;

הנדסרות המ
  ;בע"מ)

;  

  "מ;

ם בע"מ והחב

 "מ;בע) 
שליטתה, אל

  1 - א 

ירות ערך (דו
 -א ו8(ב), 8ת 

אגיד שאיחד א
  מבטח.

תאגידים שה
"מ ושומרה 
ר החילו את
 מבטחים, לע

 בהתאם להו
9-), התשכ"ט

 כפי שפרסמ
ר דוחות, וכן 

, בדבר ק2013

ברה, התפתח
968- התשכ"ח

ימת בחברה ב
התוצאות בפ
ע זה. במקרים
ון: "החברה/ה
ה, אך ייתכן כ
 ורק למועד ב

כ למידע קשר

רי ביטוח וכי
זה ביטוח ו/א

, כמקשה אח

ורים הבאים,

  מ;

, במישרין אה

ם ביטוח בע"

חים גיוס הון 

  ;גמל בע"מ

טחים והסתדר
ת למהנדסים ב

ם נדל"ן בע"מ

ם פנסיה בע"

טחים פיננסים

)2005( חיים ח

והחברות שבש

לתקנות ני ג8
אמור בתקנות
קופתי של תא
ה מתייחס למ

של החברה ת
ם פנסיה בע"

אשר ,הביטוח
הפעילות של 

נערךפרק זה, 
מבנה וצורה) 

ה ולעקרונות
 בנושא קיצור

בפברואר  18

ק בתיאור החב
 ניירות ערך, 
פורמציה הקיי
סום הדוח. ה
מעות ממידע
ת מילים כגו
וי/ה" וכדומה
ה מתייחס אך

ב שונה או סף

ציתי של מוצר
ליסה ו/או חו

על כל חלקיו,

תהיינה לקיצו

בע"מהחזקות 

ת שבשליטת

מנורה מבטחי

מנורה מבטח -

רה מבטחים 

מנורה מבט - 
ן ההשתלמות

נורה מבטחים

מנורה מבטחי

מנורה מבט - 

לביטוח וכנות

ביטוח בע"מ ו

8לתקנה אם 
האואולם ך"), 

דע בדוח התק
ככל שמידע ז

החזקותיה ש
נורה מבטחי
מפקח על ה
בים מאופי ה

  

בפ ,פיננסיים
-טת תשקיף 

ם לב למתווה
, 105-25ספר 

פורסמו ביום 

ופתי, העוסק
הגדרתו בחוק
סס על האינפ
 למועד פרס
ות או המשת
על ידי הופעת
קבוצה", "צפ
ופיע בדוח זה

נוס שמידע ל

ר כללי ותמצ
רטים בכל פול

ח התקופתי, ע

זה, ת בפרק 
  ת:

רה מבטחים 

והחברו חברה

מ - " ם ביטוח

- "גיוס הוןם 

מנו -" ם גמל

"ם מהנדסים
ה לניהול קרן

מנ -" ם נדל"ן

מ -" ם פנסיה

" ם פיננסים
  ת;

סו אורות -" ת

מרה חברה לב

בהתאה נערך 
ת ניירות ערך
חל ביחס למיד
 כלולה שלו, כ

היות עיקר ה
צעותה גם מנ
ם לחוזרי המ
יים המתחייב
ות האמורות.

השירותים הפ
וטיוט תשקיף, 

ה נערך בשים
ה משפטית מ
 וחיסכון, שפ

ה בדוח התק
תיד, כהפני ע

העתיד, המבוס
ונותיה, נכון
אות המוערכו
 פני עתיד ע
ת החברה/הק
פני עתיד המו

ככל זה מידע ת

ה כולל תיאור
תנאים המפור

רוא את הדוח

 גדרות
מען הנוחיות,
מפורש אחרת

  ללי

מנור -" חברה

הח -" קבוצה

מנורה מבטחים

מבטחיםמנורה 

מנורה מבטחים

מנורה מבטחים
החברה -קודם 

מנורה מבטחים

מנורה מבטחים

מנורה מבטחי
מפורש אחרת

"אורות סוכנות

שומ - " שומרה
  ;חרת

פרק זה
"תקנות
אינו ח
חברה 

בשל ה
ובאמצ
בהתאם
בשינוי
התקנו

ה סעיף
(פרטי 

דוח זה
עמדהב

ביטוח

פרק זה
צופה פ
לגבי ה
או כוו
צאהתו

צופה 
"בכוונ
צופה פ
לשנות

פרק זה
התהם 

יש לקר

  

הג

למ
במ

כל

ה"

ה"

מ"

מ"

מ"

מ"
הק

מ"

מ"

מ"
במ

ס"

ש"
אח



 

מונפקות 
 ומתוקף 

  ;דמים ת

ופת גמל 

או לכיסוי 

וש אותם 
 

צוות הבין 
שוק ההון 
ור ניגודי 
השולטים 
העניינים 
פנסיה או 
ות גמל), 

 
ת סליקה 

הול תיקי 

ר, בעזרת 
ה הגדרת 

ן במשרד 

 מובטחת ה
,1962-תשכ"ג

לרבופוליסה 

או עמית בק
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עוץ השקעות,

 

975- התשל"ה

יים (קופות גמ

תמחור הפולי
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לנאמנות 
קות בידי 

ת כללית 
  חי.

ביב בע"מ 

 הביטוח 
לי, הכולל 
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ביטוח( נסיים

 ביטוח (פרטי
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שיר יקוח על

שירותים פיננ
 

קוח על עסקי 

סה (כללים לא

רוג אשראי בי

סקי התאגיד
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מונח בתקנות

בנד השקעות 

תקנות הפי 
התחייבויותיו

הפיקוח קנות
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ביטוחו רכוש)
נוספות בש ת

ת, ניהול תיק
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בניהול קר

ת" מהוות
מבנה וצור
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 מנורה של

. רשימה של
תי, במסגרת ת
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הפנסיה קרן

בישר הגדולה
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מב מנורה, זה עד

  4 - א 

בדצמבר 31ם 

חזקות של הק
בחל מפורטת 
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מנ 2004 בר
המלא ליטתה
שהינה", שה
ה הפנסיה קרן

2004 וקטובר
נ אשר, גמל 
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ק ואת") דשה

או מחודש ל
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מנוהל זה ום

את גםחתיו 
אליו מתחום
ים זרים ותייר

פעי את כולל
פנסי חסכון ל

הנוב יטוחיים
ע כושר ובדן
והשתלמ גמל
מבטחים נורה

מנורה מב ת

ביטוחי לנזק
 כוללת שיווק

וצה בשיווק 
כלי רכב ידי ל

ש, הכללי טוח
בתח עיקריים

פעילויות וכן

:אחר ח כללי

שיווק ומכירה

שיווק ומכירה
תחום ביטוח

בוצה בשיווק

לויות אחרות
יננסיות, ביטו

ומכירה שיווק
ש ביטוחי, וז

מסו וליסות
מגוון את ות

תחו. תאונות

אחד תמ, ת
שר הועברו א
וביטוח עובדי

כ זה פעילות 
והכולל, יטוח

בי לאירועים 
וא נכות, וות
ג, פנסיה רנות
ומ גמל טחים

אמצעוב תהל

 מתן כיסוי 
דין. הפעילות 

פעילות הקבו
עג' הנגרמים 

הביט ענפי תר
הע הביטוחים

ואישיות  נות

 בתחום ביטוח

ת הקבוצה בש

הקבוצה בש 
ת המוצעות ב

ה פועלת הקב

ם ביטוח פעיל
 וערבויות פי

ב הקבוצה ת
ואשפו חלות

פ במסגרת 
מכסו אמורים
מת או/ו חלות

בריאו תחום
, אשקצרוח 

יעות לחו"ל ו
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  הבאים:

 תחום: טווח
בי מבטחים 

 כיסוי בנוסף
מו למקרי וח
קר מנהלת צה
מבט מנורה, ה

מנוהוח כללי 
  :יםהבא ת

התחום הינה
דרש על פי ד

ה כולל את פ
בות נזקי צד ג

ית את כולל 
ה. רכוש בכר 

תאונ וביטוח

יים הנכללים 

ל את פעילות

 ף זה פועלת
רת הפוליסות

סגרת ענף זה

ורה מבטחים
רבויות ביצוע

פעילו את לל
מ ביטוח ללן

נעשה יטוח
הא הענפים ת

ממח כתוצאה
  .יטוח

ת, 2012נואר 
שונות לטוה
, ביטוח נסילה

מי הפעילות ה

יסכון ארוך ט
מנורה צעות
ו פרט מוצרי

ביט: כגון, רט
הקבוצהטווח, 
פנסיה בטחים

בביטו פעילות
הפעילויות מי

: פעילות הבה
כב מנועי, כנ

  ה.

: תחום זהש
וש לרכב, לרב

זה תחום: ר
 ביטוח או ה

ו רכוש ביטוח
  .ם

ענפים העיקרי

 ענף זה כולל
  דדי ג'.

במסגרת ענף
ו נכלל במסגר

: במאישיות 
   ת.

: למנח כללי
ון: ביטוח ער

  ם.

כול זה תחום 
ובכל, ארוך ח

הבי. קשות 
במסגרת כרות
כ למבוטח ים
בי מבטחים ה

בינ 1ל מיום 
בריאות הח 

דמי מחלטוח 

  עילות

עוסקת בתחומ

וחיטוח חיים 
באמ נוהלות

ב חסכון, טוח
הפר חיי הלך

יסכון ארוך ה
מב מנורה - ת

הפ :כללי טוח
תחואת  תלל

טוח רכב חוב
שימוש בכלי ר
טוח רכב חובה

טוח רכב רכו
נזקי רכו יטוח

אח כללי טוח
חוב רכב טוח
ב, חבויות וג

אחרים ילויות

הלן פירוט הע

:טוח חבויות
בויות כלפי צד

: בטוח רכוש
כוש אשר אינ

תאונות טוח
אונות אישיות

תר ענפי ביטו
טוח כללי כג
סיכונים אחרי

: בריאות טוח
לטווח ריאות
מחלות טוח

הנמכ וליסות
הנגרמיחלה) 
מנורה מצעות

החל, כי ויין
ליסות ביטוח
כללי כגון: ביט

תחומי פע 1

הקבוצה ע

ביט 1.3.1
המנ
ביט
במה
החי
בנות

ביט 1.3.2
כולו

ביט 1.3.3
מש
ביט

ביט 1.3.4
לבי

ביט 1.3.5
ביט
מסו
פעי

לה

ביט
חב

ביט
רכ

ביט
תא

ית
ביט
וס

ביט 1.3.6
הבר
וביט
הפו
ממח
באמ

יצ
פו
הכ
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ת הבאות: 
באמצעות 
השקעות 
של מנורה 

ת שלעיל 
לות ייזום 

 ,בחו"ל ,
 כמפורט 

 של זקות

ים לכלל 

 עסקאות 
 מניות וק

ר תכנית 

יך הדוח, 

ת הפעילויות
מיות, וזאת ב
 ניהול תיקי 
 בבעלותה ש

חומי הפעילות
 ביניהן פעיל
ה סולארית,
נות נוספות,

ההח מבנה ם

ניינים הנוגעי
  להלן. 9

לא התבצעו 
נפקוה ,2008 ת

לפרטים בדב
  .פיים

ה נכון לתארי

את ת הקבוצה
ייבויות חיתומ
רה מבטחים 
ה, המצויות 

לא נכללו בתח
עילות נפרד,

 של אנרגיה
 בחברות בנ

בתרשים פורט

למעט בענ, 
9סגרת סעיף 

דוח זה וכן ל
בשנת כי, צויין
 .עבורו ,נות

לדוחות הכספ

  ם.

תנים לחלוקה

ום זה מנהלת
ת ומתן התחי
ת בע"מ, מנור
ע"מ, בהתאמ

ת אחרות, של
וות תחום פע
 בפרוייקטים

קעהלות הש

כמפ ביטוח ות

יעשה בנפרד
ארו יחדיו, במ

קדמו למועד 
יצ .ץ לבורסה

נאמ לחברת 
ל 34 כן באור

קה דיבידנדים

חברות, הנית

  7 - א 

 במסגרת תח
תיקי השקעות
רנות נאמנות
ום וניהול בע

ברה פעילויות
 על מנת להו

והשקעה "ן
 נדל"ן, ופעיל

סוכנויו שלוש

ל הקבוצה י
ה, אשר יתוא

  מניותיו

בשנתיים שק
 בחברה מחוץ

, החברה ל"כ
להלן וכ 9.6.7 

חברה לא חיל
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: ים פיננסים
מנות, ניהול ת
 מבטחים קר
מבטחים חיתו

 ם.

: בנוסף, לחבת
הותיות דיין 
קעות בנדל"
ה מבטחים 

  .לן

בש הקבוצה ה

 הפעילות ש
ת של הקבוצה

ד ועסקאות במ

הון החברה ב
בעלי עניין די 
למנכ מניות ת

ה, ראה סעיף

ריך הדוח, הח

רתה בסעיף 
מיליוני ש"ח 

  

רותים ומוצרי
ול קרנות נאמ
ברות מנורה
"מ ומנורה מ
טחים פיננסים

ילויות אחרות
שום שאינן מ
ויקטים והש
מצעות מנור

להל 9.3.6עיף 

מחזיקהכן,  מו
  .חברה

יאור תחומי
חומי הפעילות

 בהון התאגיד

ו השקעות ב
 שנעשו על יד

תכנית ומכוח
מנכ"ל החברה

  יבידנדים

שקדמו לתאר 

ווחים, כהגדר
2,127 - של כ

שיר 1.3.7
ניה
החב
בע"
מבט

עיפ 1.3.8
מש
פרו
באמ
בסע

כמ
הח

תי
תח

השקעות ב 1

לא בוצעו
מהותיות 
ו במסגרת

המניות למ

חלוקת די 1

 בשנתיים

יתרת הרו
הינה בסך
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ש הפעילות י  התאגיד של תחומ לגבי פי
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כספ מידע
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הכנסות ו 

לנתונים  סף
םתחו בכל דע

 2010  

 212,090 

 78,570  

 6,367  

 69,303  

 14,126  

 10,339  

 43,920  

 434,715 

 152,768 

 281,947 

 281,616 

 331  

 281,947 

 2010  

 230,755 

 83,815  

 7,248  

 70,934  

 15,971  

 10,339  

 42,199  

 461,261 

 160,205 

 301,056 

 300,725 

 331  

 301,056 

 חום פעילות

בנוס. קבוצה
המיד תיאור ת

2011  

27,663(  

126,375  

47,083(  

43,858  

52,692  

6,749  

63,943(  

90,985  

52,685  

38,300  

37,816  

484  

38,300  

2011  

40,416(  

73,872  

55,297(  

25,752  

48,076  

6,749  

103,531(  

44,795(  

8,397  

53,192(  

53,676(  

484  

53,192(  

מוגדרת כתח

 

העילות של 
במסגרתזה,  

 :אלפי ש"ח)

  

  )3

2   5

(  )3

   8

   2

(   9

  )3

3   5

   5

2   0

2   6

  4

2   0

  

1  )6

2   2

)7

   2

   6

(   9

  )

5  )5

1   7

4  )2

4  )6

  4

4  )2

ות שאיננה מ
  .מוגדר
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 החברה של

 תוצאות הפע
דוח בהמשך 

.  

הפעילות (בא

 2012  

 
 59,657

 201,965

)11,469(

 23,294

 63,196

)14,658(

 23,593

 45,578

 75,351

 270,227

 268,577

 1,650 

 270,227

 2012  

 31,587

 270,987

  405   ש

 46,088

 82,593

)14,658(

 58,525

  75,527

 58,090

 417,436

 415,787

 1,650 

 417,437

וצאות פעילו
חום פעילות מ

ש הפעילות 

   ת

תונים בדבר 
ים לתוצאות 
.הדירקטוריון

צאות תחומי ה

ח חיים וחיסכון 

  ובה

  ח רכב רכוש

  אחר

  ת

  פיננסים

  ה

 

  ה

ביטוח חיים 

  רכב חובה

ביטוח רכב רכוש

  כללי אחר

  בריאות

  רים פיננסים

 סים על הכנסה

 

  ה

ת, ות מימון
משוייכות לתח

 תחומי גבי

צאות הפעילות

ה מובאים נת
, ראה הסברי

 בדוח וכן צה

פי אודות תוצ

ד) מתחום ביטוח
  

ם ביטוח רכב ח

ד) מתחום ביטוח

ם ביטוח כללי א

ם ביטוח בריאות

ותים ומוצרים פ

מסים על הכנסה

  כנסה 

 

  ת של החברה

נן מקנות שליטה

 

ד) כולל מתחום 
  וך טווח

מתחום ביטוח ר

ד) כולל מתחום 

מתחום ביטוח כ

מתחום ביטוח ב

משירותים ומוצ

ד) כולל לפני מס

  כנסה 

  ד) כולל

 

  ת של החברה

נן מקנות שליטה

  ד) כולל

בעיקר הוצא
שאינן מ עות

ל כספי ידע

ריכוז תוצ 2

זה בסעיף
זה בסעיף

הקבוצשל 

מידע כספ

רווח (הפסד
 טווח  ארוך

רווח מתחום

רווח (הפסד

רווח מתחום

רווח מתחום

רווח משירו

  אחר* 

רווח לפני מ

מסים על הכ

  רווח נקי

 מיוחס ל: 

בעלי המניות

זכויות שאינ

  רווח נקי 

רווח (הפסד
וחיסכון ארו

   

רווח כולל מ

רווח (הפסד

רווח כולל מ

רווח כולל מ

רווח כולל מ

  אחר* 

רווח (הפסד

מסים על הכ

רווח (הפסד

 מיוחס ל: 

בעלי המניות

זכויות שאינ

רווח (הפסד

כולל ב*) 
מהשק

מי .2
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 החיים ח
 הכנסות 

 )הפסדה( 
לדוחות  1

 

 2010  
 1,700,745

 1,587,554

 193,325 

 63,332  

 81,997  

 6,453,030

 4,590,258

 1,862,772

 2010  
 4,203,323

 279,447 

 96,015  
 4,114,481

 2010  
 715,827  

 76,259  

 52,743  
 2,618,235

ביטו בתחום 
, התפתחותם

 והרווח סד)
19ריון ובאור 

 2011  
 1,680,902  

 1,562,323  

 94,232  

113,740(  

126,493(  

 16,519,430  

 4,774,977  

 11,744,453  

2011  
4,976,058  

323,313  

90,986  
37,628,016  

201  
798,34  

84,79  

4,90(  
13,069,00  

 הכספי מידע
גמוליםה דמי

הפה הרווח (
הדירקטור וח

  

  

1,80   

1,68   

11   

7(  )

  )

18,59   

4,93   

13,66   

  1

5,7   8

3   3

   6

46,6   6

 1

   42

  96

 )09

14   08

במ המוצגים ם
ו הפרמיות ת

ן התפתחות 
לד 4.4.1 -ו 3
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   ל התאגיד

  ווח

 

 2012 
 00,069

 84,300

 17,407

)74,326

 )2,396( 
ח 

 97,121

וזי 
  35,607

וזי 
 61,513

  

 2012  
 731,941

 349,487

 94,381 
 661,960

 2012  
 853,213 

 91,643  
 

 39,602  
 4,212,245

בנתונים שחלו
התפתחות זה

ות הגמל וכן
3.2, 3.1עיפים 

 הפעילות של

סכון ארוך טו

  :)ח"ש אלפי

 

  עצמי

 

  ני מיסים

 לל לפני מיסים
בגין חוזי ביטוח

  רוטו

ן חוזי ביטוח וח
  תלויי תשואה

ן חוזי ביטוח וח
  שואה

ש"ח):באלפי 

  בו

  הול, נטו

   לפני מיסים
  והלים

  ש"ח):אלפי 

  בו
  הול

וח (הפסד) כולל

  הלים

ש התפתחויות
ז ובכלל טווח

קופבופנסיה 
ראה סע ,יםס

פי לפי תחומי

טוח חיים וחיס

בא( חיים טוח

 פרמיות ברוטו 

פרמיות בשייר ע

 דמי ניהול, נטו

רווח (הפסד) לפנ

רווח (הפסד) כול

סך התחייבויות 
חוזי השקעה בר

התחייבויות בגין
השקעה שאינם 

התחייבויות בגין
השקעה תלויי ת

רנות פנסיה (ב

דמי גמולים שנגב

הכנסות מדמי ני

רווח ורווח כולל

סכום נכסים מנו

  

ופות גמל (בא

מי גמולים שנגב

כנסות מדמי ניה

ווח (הפסד) ורוו
  פני מיסים

סכום נכסים מנוה

ה בדבר פירוט
ט ארוך חסכון

פבדמי ניהול 
לפני מס ,כולל

  כספיים.
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20  

602,0  

490,0  

78,5  

83,8  

2,365,2  

262,0  

1,941,5  

  

161,6  

 רכב טוח
, מיסים י

  .כספיים

 

 

 

 

 

  

א נכללה 

התפלגות 
לדוחות  

 

 010

  065

  029

  570

 815

   254

  020

   557

 17 

  660

בי בתחום פי
לפניהכולל  ח

לדוחות הכ 18

 2010  

 15,922 

2007  

 40,418 

 22,230 

 78,570 

 17,093 

)33,451( 

ן פעילות של

כספי בדבר ה
18 ן ובאור

 2011  

 634,780  

 620,373  

 126,375  

 73,872  

 2,460,992 

 280,670  

 1,980,161 

 190  

 199,971  

הכספ במידע 
חהרוופתחות 

8וריון ובאור 

  ש"ח):

 2011  

)15,493(  

2008  

 78,507  

 63,361  

 126,375  

)16,664(  

)5,274(  

ח (הפסד) בגין

ם במידע הכ
 הדירקטוריון

  

201  

695,10  

677,13  

201,96  

270,98  

2,582,25  

297,43  

2,055,96  

  

228,85  

המוצגים נים
וכן התפ מיות

לדוח הדירקט

אלפי שבות (

201  

10,82  

20  

123,85  

67,28  

201,96  

10,83  

20,88(  

את הרווחלל 

ונים המוצגי
דוחל .4.4.2
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 01

 31

 65

 87

   56

   36

 64

  וארית
 - 

 57

בנתונ שחלו 
הפרמ פתחות

ל 4.4.2.2 - ו 4

תחום הפעיל

 12

  26

009

55   ררה 

 84

 65

30   תודות

)83

 פתוחות כול

ת שחלו בנת
2.ף עיאה ס

ה (באלפי ש"ח

  ולל דמים)

  צמי

  
  יסים

 ברוטו-יטוחיות

 שטרם הורווחו

 

  ת

 הערכה האקטו
   הכספיים

ההתפתחויות
התפ בדבר ה
3., 3.3 ,.4.2.1

ח בשייר של ת

  ם הפתוחות*

  תחררה

חיתום שהשתחר

  ות החיתום
  ם הקודמות

  ח

לת בחישוב העת
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249,3  

תונים המוצג
3 -ו, 3.4, 3.1 

כ אינהנסים 
(באלפ ך טווח

 2012  

 65,060  

  1,423  

 484  

 66,967  

 8,989  

 60,936  

 69,925  

 11,700  

)14,658(  

 181,530  

תונים המוצג
לד 4.4.4 ףסעי
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39   וטו

 012

 425

 764

 150

  610

307   רוטו

ת שחלו בנת
 וכן סעיפים 

פיננמוצרים 
ם חיסכון ארוך

  חיצוניים

  א מחיצוניים

  טו

ומי פעילות 

ת של תחומי 

  וחשיים

ת שחלו בנת
סן וכן להל 8 

 הביטוחיות ברו

 : אחר

 

 

   

 לל לפני מיסים

ת הביטוחיות בר

ההתפתחויות 
להלן 7סעיף 

 ים.

  ים פיננסים

ומשירותים  
 נכלל בתחום

מחהול ועמלות 

הול ועמלות של

ם) מהשקעות, נט

  
הכנסות של תח

ן מהוות הכנסות
 

 

ונכסים בלתי מו

  י מיסים

  

 ההתפתחויות
עיףסראה , ת

 

ך ההתחייבויות

טוח בריאות 

  באלפי ש"ח
  פרמיות ברוטו

  פרמיות בשייר

רווח לפני מסים

סך כל הרווח כול

סך ההתחייבויות

פירוט בדבר
ריאות, ראה ס
דוחות הכספיי

רותים ומוצרי

עילות תחום
תוצאות אשר

  סך ההכנסות

כנסות מדמי ניה

כנסות מדמי ניה

כנסות (הפסדים

 סך כל ההכנסות
לויות המהוות ה

  אחרים
אשר אינן לויות

 עילות אחרים

 סך כל העלויות

פחתת מוניטין 

לפנ(הפסד) ווח 

סך נכסים במאזן

פירוט בדבר 
ביטוחיתאינה 

 

 

סך

  

ביט
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פ

פ

ר

ס

ס

לפ
בר
לד

ריש 2.2.7
פע
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התאגיד של ת  ד הפעילות חומי
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תח על ומידע 
'ג חלק

תיאור
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של האדם 
אשר ישנן 
שילוב בין 
 המבוטח 
 פוליסות 
רת יחסי 
ח החיים 

וכן כיסוי 
מתבצעת 

 ארוך או 
רו כסכום 
חד פעמי 
מהפקדות 

מיועדות  
 משלמות 
צויים הן 
ערכו בהן 
 מהן את 
 מרכזיות 
הינן בדרך 
 הקבוצה 
 מבטחים 

, מנורה ל

או  יםכר
ים מאוד 

  ות.

אשר  ,ווח
במדיניות 

(ביטוחי י 
פות גמל 
ולת קיום 

מות אשר 
), בהמשך 
 ניתנות ר
.  

אחרונות 
 

   הגמל.

ו הכלכלי ש
"), כאריסק "

"). השחיסכון
תלוי בבחירת 

. רכיב ריסק)
אי או במסג
ה בענף ביטו

 ברה. 

סיית זקנה), ו
ענף הפנסיה מ

  סיה.

בינונילטווח 
כומים שנצבר
שיכה בסכום ח
ם הנובעים מ

ואילך  2008 
פות גמל לא 
 אישיות לפיצ
 הפקדות שנע
 ניתן למשוך
אילך). קופות 
ות אחרות ה
לבד. פעילות

מנורה עות 
ר לעילכאמו. 

  יה 

הפנסיה הנמכ
ווח מושפעי
ם של הלקוחו

כון ארוך הטו
אור שינויים ב
סלול הקצבתי
ול ההוני (קו
 להבטיח יכו

נף (בין רפורמ
 שיתואר כפי
אשר המס ות

קצבהל עדים

ענף בשנים ה
  להלן). 3.1.1

נסיה וקופות 

שורים למצב
(להלן:  נכות

חפית (להלן: "
סות נפרדות ת
טהור (ללא ר
 באופן עצמ
עילות הקבוצה
טתה של החב

ווח ארוך (פנס
ת הקבוצה בע
ל קרנות פנס

ת לסכון נוספ
למשיכת הסכ
וח ארוך (מש

בגין סכומים 
מינואר אלו 

כקופפועלות 
 קופות גמל 
עמית (לעניין 
ת לקצבה, אך

וא 2008ינואר 
ת גמל למטרו
 מסוימים בל

באמצעו  גמל
.חים פיננסים
מבטחים פנסי

ת הגמל וה
ון ארוך הט
פות המשתנים

החיסכהחיים ו
וזאת לאחום, 

לחיסכון במס
על פני המסלו
ול הוני), כדי

 מקיפות בענ
כ, עתידיות ת
הטבו שינוי, ם

המיוע סלולים

שר הונהגו בע
1.8 -3.1.1.3יף 

פנח החיים, ה

יטוחיים הקש
כושר עבודה,
ל צבירה כספ
ת או בפוליס
 על חיסכון 
תנות לרכישה

"). פעמנהלים
רה בת בשליט

לט ון פנסיוני
ירים). פעילות
רה מנהלת ש

 אפשרות חיס
ם מסוימים) ל
פות גמל לטו
מסוימים ורק
וצעו לקופות
וקופות אלו פ

טווח בינוני.
 והעדפות הע
 לא משלמות

מיופקדו בהן 
אילך) וקופות
תים מסוגים 
רה מבטחים 
 מנורה מבטח
לתוך מנורה מ

קופו ביטוח,
חיים והחיסכ
רכים וההעדפ

ביטוח החום 
בתח הקבוצה 

דפה מכרעת 
ות פנסיה) ע
נהלים במסל

  

וי ברפורמות
רפורמותובין 
בתחום צרים

במס לחוסכים

אש המרכזיות 
עות, ראה סעי
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   ווח

ה בענפי ביטוח

לאירועים בי
מוות, אובדן כ
גם מרכיב של
ליסה משולבת
 המבוססות
ת טווח הנית

ביטוח מ("טה 
ם ביטוח, חבר

שרות לחיסכו
 (פנסיית שאי
הפועלת כחבר

")עמיתהלן: "
שרות (בתנאים
מולים הן קופ
ים תנאים מ

שבוהפקדות 
ם חד פעמי ו
קופות גמל לט
ות ההעסקה 
 כקופות גמל
ם אם אלה הו

וא 2011משנת 
ועדות לעמית
מצעות מנור
 המלאה של 
תהליך מיזוג ל

 תוכניות הב
ם ביטוח הח
קבוצה ומהצר

 ויים בו 

יים רבים בתח
ע על פעילות 

העד מתןקרה 
ל קצבה וקרנו
ם וביטוחי מ
 .גיל הפרישה

ביטו לידי אה
עד דוח זה ו

המוצ מבנה וי
ל עדיפות מתן

 י הרפורמות
מוצעתידיות 

ארוך טסכון 

  הפעילות

ילות הקבוצה

עניק כיסוי ל
שונים, כגון: מ
לבות בתוכן ג
וחיסכון) בפול
בות פוליסות

ארוכות יסות
ו כבעל שליט
נורה מבטחים

מבוטחים אפש
נכות) ומוות 
חים פנסיה, ה

יק לחוסך (לה
 שונות ואפש
אישיות לתגמ

בהתקיר רק 
ה .2007 שנת 

משיכה בסכום
למות הינן ק

לתקופו תאם
עלות גם הן 

פעמי, גם- חד
ני הפקדות מ
ח קצר, המיו
מתבצעת באמ
ת בשליטתה 
בעיצומו של ת

 הפוליסות,
רחב בתחום
הק  ממדיניות

עילות והשינו

ות חלו שינוי
שויים להשפיע

הינה בעיק שר
איים במסלול
לים ולפיצויים
רחים לאחר ג

בא הממשלה 
ועל נכון למו

שינו, היתר ן
מ תוך, ארוך ח

תמצית עיקר
ת רפורמות עת

 חיים וחיס

לי על תחום ה

 כולל את פעי

  חיים ח

וח החיים מע
 מסיכונים ש
ביטוח המשל
כיבים (ריסק ו

לרב האישיים
יים הינן פולי

כשכיר אביד 
 באמצעות מנ

  סיה

סיה מעניק למ
כות (פנסיית 
ת מנורה מבטח

  הגמל ת

ת הגמל מעני
ת הטבות מס
 קופות גמל 

תתאפשראלו 
 בהן עד סוף
לא ניתנות למ
 קרנות השתל
 משתנים בהת

ואילך פו 200
צויים בסכום
 (שנסגרו בפנ
ת גמל לטווח
פות הגמל מ

תנות בו, חבר
מצויה ב גמל,

כירות, סוגי
לציבור ה ם

 רגולטוריים, 

נה תחום הפע

שנים האחרונ
שפיעו או עש
ממשלתית אש
נהלים ועצמא
ישיות לתגמול

בוד של האזרכ

זו של דיניות
וצאו אל הפו

בי, עניינן שר
לטווח חוסכים

הלן יתוארו ב
פרטים אודות

ביטוחחום 

מידע כלל 3

תחום זה 

ביטוח ענף

ביטו ענף
והנובעים
בתוכניות 
שני המרכ
ובצרכיו ה
ביטוח חי
עובד מעב
מתבצעת 

הפנס ענף

ענף הפנס
נכ למקרה

באמצעות

קופות ענף

ענף קופות
תוך קבלת
חד פעמי.

קופות אמ
הופקדו ש

לקצבה, ל
לקצבה). ק
לטווחים 

08מינואר 
כספי הפיצ
לפיצויים 
כלל קופו
בענף קופ
,מהנדסים
מבטחים ג

אופי המכ
המשווקים
משינויים 

מבנ 3.1.1

בש
הש
המ
מנ
אי
בכ

מד
הו
אש
לח

לה
(לפ
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קן בחודש 
ת הוראות 
 העובדים
רבות על 
כים לגיל 

להסדר  ם
 פנסיוני 
ן הדרגתי 

שיעורי ( 
חובת , זה

בד הסדר 
י עבודה, 

 ייעוץב ק
 תהסדר ה

על  פיקוח
 נוגעות ה

עו בחוק 
ת הוראות 
 משתמשי

הייעוץ  ם
 מונההמ 

נה ניהול 
החוסכים 
מוסדיים, 

ל ובקרה 
ש אוגוסט 
 להקמת 

 שימוש ת
 ובעליים 

 באמצעות
והממונה 
 מוסדיים 
ם הקמת 
 חוזרים, 

ם (קופות 
 ן שעניינ

פות גמל 
ם הכספיי

במכשירי 
 בדמי טבה
 לתום דם

(אשר תוק 20
, והמחיל את
י על כלל 

השפיע ר ,")ה
יית החוסכוס

בהתאםונים. 
טחו בביטוח

באופן עולים
2014בשנת  

 למועד דוח ז
אם לעובולם 

לושה חודשי

עיסוק( ננסיים
בוצעה ובו, 2
פה ומנגנונית 
הוראות עוב

. כן נקבענית
פנסיונית קה

מ י על עניינ
בתחוםכוזיות 
פיקוח יןלעני

הפנסיונית הי
עבור ה ווח

ל הגופים המ

לאפשר ניהול
בחודשציבור. 

שפורסםכרז 

חובת בעניין
פים המוסדיי

ב ורק אך, 
ברות אליה, 
יה על גופים 

לקידום מקביל
ם וטיוטות

 כנולוגיים.

תים פיננסיים
"),התקנות: "

גבות בגין קו
לדוחות ה 28 

ין דמי ניהול ב
הט למתן לית
קוד ההטבה ת

007 נובמבר ש
,בה לכל עובד
יטוח פנסיונ

חובה פנסיית
הרחבת אוכל
וך טווח השו
 שחובה לבט

עצע במשק), 
 17.5% של 
נכון  ).12.5%

, אושי עבודה
מה כעבור ש

פינ שירותים 
2011-"אהתשע

יקה פנסיונית
בלק ממונהה
פנסיונ ליקהס

סלי מערכת 
להגן טרה מ

ריכ יעתולמנ
כללים ל קובע

ת המסלקה ה
ן ארוך הט

כללבין דה 
  

כי העבודה, ל
 חסכונות הצ
ס זכתה במכ

ם מוסדיים 
ב את כל הגו

,בחוזר ורטו
כללי ההתחב
שלומים שיהי

במבמסלקה. 
מספר חוזרים
יר חסמים טכ

שירות ח על
:צורך ס"ק זה
ם מוסדיים לג
 ראה ביאור

וסדיים בעניי
המינימאל פה
את להפסיק 
  .ול

מחודש הכללי
ל פנסיית חוב
ת עריכת בי

פ הסדר" :תא
 בפרט עקב ה
רי חסכון ארו
שות מהשכר
השכר הממוצ

עד לשיעור 
 ל שיעור של

חודש שישה 
קמ  לבטחו,

   

 על הפיקוח 
ה), 3קון מס' 

ת מערכת סלי
 מסמיך את 
מערכת ס ת
של הולהוני 

ל בה, מתוך
 שיםהמשתמ
קלחוק  תיקון

מטרת .סלקהמ
חום החיסכו
משקי העבוד
 .ם הפנסיונים

ל את תהליכ
קיפות בניהול
נס-רת סוויפט
  המרכזית.

ם חוזר גופים
שמחייב כזית
שפ, םיסויימ

מסלקה את כ
את גובה התש
ין השימוש ב
 הממונה מ
עבודה ולהסי

קנות הפיקוח
, לצ(להלן 20

רשאים גופים
רטים נוספים

  ון.

  

חוזר גופים מ
התקופ משך ת
ניתן שבהם 

הניה דמי את
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ה הקיבוצי כם
ובע הסדר של

חובת בדבר 
בצוות , (להלן

, ארוך הטווח
מצעות מוצר
יעורי ההפרש
ך לא יותר מ

 2.5%ר של 
עמדו על 2012

בחלוף חלה 
ודם, החובה
דתו הראשון. 

  סיונית

חוקפורסם  2
) (תיקפנסיוני

להפעלת הבר
לחוק  תיקון
הפעלתל הבר

ותהרכי פעיל
תאגידי שיחו

השירות מה 
הת, כן כמוי. 
המועבר במ ע

כספים בתח
ממ תהסדר 

יים והסוכנים

 צפויה לייע
ביר את השק
מונה כי חבר
 הפנסיונית ה

, פורסם2012
מרכ פנסיונית

מסבנושאים 
ך פרסמה המ
ר הקובעת א
ון לשלם בגי
ונית פרסם

את תהליכי הע

הול המרביים

ת פורסמו, 2
012- התשע"ב

דמי ניהול שר
. לפרבניהולם

ח הדירקטוריו

 ת בדמי ניהול

פורסם ח ,20
את שקובעי, 
והתנאים ים
א ולהעלות ות

  ית חובה

להסכ הרחבה
) הקו2011סט 

כם הקיבוצי
משק ב ירים

א החיסכוןם 
שה וזאת באמ
ית חובה, ש
כר בפועל אך
 שנה בשיעור

2שנת קדות ב
טוח הפנסיוני
ח פנסיוני ק
קף מיום עבוד

פנס מסלקה ת

2011 מרס דש
פ שיווקוב וני

של חב רישוי 
התכאמור.  ה

לחב רישיוןן 
ביחס לדר אות

הת משלר המ
ומקבלילקה 
הפנסיוני ווק
עטחת המידבא

קת מידע ו
תוך עסיקים,

הפנסיוניצים 

קה פנסיונית
ם יותר ולהגב

הממ הודיע 
המסלקהעלת 

2אוגוסט  דש
פ סליקה רכת

ב לפעולשיון 
בהמשך. לקה

חוזם טיוטת 
שיויבעלי הר

לקה הפנסיו
רתם לייעל א

מת דמי הניה

2012 יוני דש
(דמי ניהול), 
עת תקרות לד
ות ביטוח שב

לדוח 1.4סעיף 

מת השקיפות

12 דצמברדש 
סכון הפנסיוני

המקרי ואת ל
ההתחייבו פת

פנסיי 3.1.1

הה צו
אוגוס
ההסכ
השכי
תחום
פריש
פנסיי
(השכ
מדי 
ההפק
הביט
ביטוח
בתוק

הקמת 3.1.1

בחוד
פנסיו
הליך
חברה
למתן

וראה
בדבר
המסל
והשי
על א
מסלק
והמע
היועצ

מסלק
טובים
2012
והפע

בחוד
במער
הריש
המסל
פרסם
ועל 
המסל
שמט

רפור 3.1.1

בחוד
גמל)(
קביע
וקופו
וכן ס

רפור 3.1.1

בחוד
החיס
ניהול
תקופ

1.1

.2

.3

.4



 

ת מעבר ו
20. 

  מוקדמת

 עקרונית 
 חברה על
 חלפו רם

 חל ושלא
. ביתר מנו
 חברה על
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חישוב העמלה
שר זה פורסמ
הפצה), התשס

 .פנסיוניועץ 
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המשפ, קצבה
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עמיתים עצמ

והתנאי בהם

ייעוץ או השי
הרישוי כיועץ
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פות גמל לקצ
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ל וחברה 

  גמל")

המנהלות 
 מסמכים 

 חיסכון.ב 
מל בקשר 
 העמית 
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סקה זו: "צו
ל רישומים ש
לן בפסקה זו:
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מו בעניין זה 
 לעמיתים לב
ת גמל מאות
ספים מקופות

 (קופות גמל
קופת גמל בני

נהל סוגי כס
השתלמות, ב
ית או מנהל 
 ידי החברה ה

 (קופות גמל)

כישת ניירות
פנסיה, קופת
ניירות ערך מ
ו שצד קשור

) (גמלקופות 
  

, אף וסדיים
ת את ההוצא
 עסקאות. ב
הוצאות שרש
אות מחד, ומ

ישראליותל 
   

ם (קופות גמל
 

ות הגמל וחב
כיסוי חבותן 
לה באמון של
ים הקבועים
וח של מנהל
השקעות), תש

בות זיהוי, ד
(להלן בפ 200

 דיווח וניהול
(להל 2001-ס"ב

רות הביטוח, 
יהוי לקוחות
 על תכניות ב
ת גמל או חב
לה לרשום ו
 עמית עצמא
ם בגין ההפקד
 על קרנות פנ

ים פיננסיים
תקנות הלן: "

 אשר פורסמ
עדו לאפשר
תן, בין קופו
ף העברת כס

תים פיננסים
לן: "תקנות ק

לנ האפשרות
 וכספי קרן 
 על ידי העמי

שיבוקרו על  

פיננסייםים 
2  

לות לעניין רכ
(קרן פ תשואה

אותם  אם 
 המוסדי, או

.  

( פיננסיים ם
2012-ב"תשע

מו גופים זר
קובעות, אות

 בשל ביצוע
ה רשימת ה
ביצוע עסקא
ק תעודות סל
צאות כאמור.

תים פיננסיים
2009-תשס"ט
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בות את קופו
ת מקצועית לכ
 לכיסוי מעיל
מים ובתנאי
ט עצמי ובי

ברי ועדת הה

בנת הון (חוב
01- התשס"ב

חובות זיהוי,
ת גמל) התשס

ילים על חבר
גמל חובת זי
יטוח חל רק 

מחייב קופתל 
מל שבניהול
קיד בחשבון 
אימות פרטים
הגמל לא חל 

ח על שירותי
(לה 2008 -ס"ח

ד עם חוזרים
כללים שנוע 

שוט ככל שנית
 ביטוח), ואף

 

ח על שירות
(להל 2009 -"ט

קובעות את ה
דרו בתקנות 
 אשר תנוהל 

 מסוימות, עה

ח על שירותי
2009-התשס"ט

 נקבעו מגבל
ות תלויות ת
ת ברווחים),
 קשור לגוף
.ם ניירות ערך

שירותים על ח
הת) (תיקון), ת

חוזבמקביל ל
עסקא ביצוע 

נכסי הקופה
פן שהורחבה
קופה בשל ב
ם ע"י מנפיק
ו לניכוי כהוצ

ח על שירות
פה כללית), הת

ות מחייבתקנ
יטוח אחריות
עמיתים, וכן 
עשה בסכומ
נאמנות (הון
ירקטורים וחב

ו איסור הלב
סוכן ביטוח),
הלבנת הון (ח
מנהלת קופת

ווים אלו מט
של קופות הג
שונים. צו הבי
ו קופת הגמל
ם קופת הג
מעוניין להפק
ובות דיווח וא

קופת צו צו. 

תקנות הפיקוח
ופות), התשס

תקנות, ביחד
עת, קובעים
אופן קל ופש
נסיה וקופות

   מל לקצבה.

תקנות הפיקוח
אישי), התשס"

תקנות אלו ק
צמאי שהוגד
ניהול אישי, 
גבלות השקע

תקנות הפיקוח
ערך), ה יירות

תקנות אלה 
מנהל השקעו
יים משתתפת
אמצעות צד
הנפקת אותם

הפיקוח תקנות
עסקאות יצוע

ב תקנות אלו,
 שירות בשל

נכות מתוך נ
תקנות, באופ
תוך נכסי ה
ניהול הנגבים
גמל לא יותר

תקנות הפיקוח
מנהלת באסיפ

ה
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יע מוסדי 
ת הצבעה 
ישור של 
 מקצועי 
 המפקח, 
 ולפרסם 
עה; אופן 
למדיניות 
דה ביחס 

, בנוסף .ע
 של בעה

פיננסיים 
ת גמל או 

חוזר ו"), 
 מגדירות 
ון העצמי 

 פיים.

 עמיתים 
") מוטבים

גופים  ות
קשר,  קי

 שנפטרו 
 בתקנות.

לעיל),  ,3
 שנקבע ן

 0.3%-ל 
יתן יהיה 
וק הקשר 
מוך מבין 

  

ה החלים 

ני זכויות 
מטרת  ).

 להבטיח 
ה מהימן, 
 לפרויקט 
 דל מיפוי

ת כשלים 
 30 ליום 

ן פרויקט 
 משאבים

 ייפוי ויינ
, כוח יפוי

 להעביר 
 .תמשכים

ונקבעו  ם
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עה של משקי
הוא בעל זכות
בהם יידרש א
רות עם גורם
תקנות, קבע
מוסדי לקבוע
יניות ההצבע
תה בהתאם ל
ר; אמות מיד

קל להשקיעו
הצ תוצאות 

ל שירותים 
לת של קופת

"התקנותזו: "
התקנות  ות.

ההו השקעת 
בדוחות הכספ

איתור) (מל
ומ עמיתים ור
מחייבו) ןיהת

מנותקמיתים 
 של עמיתים
ים שהוגדרו ב

3.1.1.3 סעיף 
הזמ בפרק רו

בגינם הניהול
מית שכזה ני
ת במועד ניתו

) לבין הנמ0.3%
 יתוק הקשר.

השקעה כללי(

טיוב נתונ ו
2012נובמבר 

 מוסדי כדי
ף המוסדי יהיה
בודה כללית 

בניית מוד, ם
ל או קבוצת
ר יסתיים עד
תאגידי לעניין
ככל הנראה 

שעניויועצים 
יי לטופס חיד
או מידע בל

מת או ודתיים
סוגים שונים

017לא בשנת 

תתפות בהצבע
של תאגיד שה
דרת מקרים ב
חס להתקשר

לת בהמשךת. 
 של משקיע מ
 הבאים: מדי
ההצבעה היית
עימו התקשר
בהם הינו שו

 לפרסום וגע

 הפיקוח על
מחברה מנהל
צורך פסקה ז
חברות מנהלו

את דרכי ות. 
ב 15גם באור 

מג(קופות  ם
איתו תקנות"

בעקבותרסם 
עמ לאיתור 

ום ומוטבים 
 ללוחות זמני

חדשות (ראה
אותר ושלא ם

ה דמי פחתו
הקשר עם עמ
נגבו מהעמית

%תים הנ"ל (
מית במועד ני

(קופות גמל)(
  2012-ב

חוזר שעניינ
דכן בחודש נ
דרשות מגוף
ידע של הגוף
ע מסגרת עב
ת סקר פערי
ול בכל כשל
הפרויקט אשר
לי הממשל הת

כ ידרושוזר 

סוכנים ו זרו
אח מבנה בע

לקב הרישיון
נקו פנסיוני ק

ייפויי כוח מ
סתו לתוקף מל

ר, חובת השת
יפה כללית ש
נות, תוך הגד

והוראות ביח 
בעה באסיפות

חובתו , את 
ת הנושאים 
 העובדה כי ה
ם מקצועי ש
 בתאגידים ב

בנו הנחייה 
  .סוימות

תקנות רסמו
זערי הנדרש 

לצ (להלן, 2
ישות הון מח
חברה מנהלת

ראה  .ניין זה

פיננסים תים
" :ולהלן לעיל

המשלים שפו
של פעולות
 כחשבון רדו

") בהתאםרם

מי הניהול הח
לאתרם שיש 

יופומוטבים, 
שבו חודש ה
מי הניהול ש
ניהול המופחת
ל שנגבו מהעמ

ים פיננסיים 
בים), התשע"

  מדה

סם המפקח ח
עוד אשר( ים

הפעולות הנד
במערכות המ
 החוזר קובע
מוסדי לעריכ
פורטת לטיפו
נים לביצוע ה
קובע את כלל

חוהוראות ה 

המפקח חו ם
נקב, החוזר ת
ה בעל את ח

שיווק או סיוני
נות לתוקף י
זר, עד לכניס
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ות, בין היתר
מיתים, באסי
המנויים בתקנ
 ים להצבעה
המלצות הצב
ו,ורסם מטעמ
רנט שלו את
 לרבות ציון 
 או של גורם
של התאגידי

ניירות ערך 
מס בנסיבות ם

פור 2012אר 
(הון עצמי מז

012- התשע"ב
ם בעניין דרי
מי הנדרש מ
ות שונות לענ

שירות על ח
ל( 2012-"בשע

ר הממונה ה
בשורה ש וט

שבונם מוגדר
לאתר שיש ם

דמ בתקנות ע
 עמיתים של 
עמיתים ו ר

. במועד ורה
 את שיעור דמ
ש בין דמי הנ

הניהול ר דמי

ח על שירותי
הלות ומבטחי

  .9.2.3יף 

וניירות עמ ח

פרס 2011 ר
פים המוסדיי
להגדיר את ה
ת העמיתים ב

תן לאחזור.
מה חובת גוף 
 עבודה מפ
ות לוחות זמנ
וסף החוזר ק

ום יישכי  ,
   ליים רבים.

רסם, פ2012ר 
במסגרת. שיון

לקוח מייפה
פנס ייעוץ רת

 תקופות שונ
 ליישום החוז

תקנות קובע
ספי העמגבי כ

ו בנושאים ה
ציגים חיצוניי
צורך גיבוש ה
חוזר אשר פו
אתר האינטר
צבעה בפועל
הצבעה שלו
איכות הממש

רשותרסמה 
מוסדיים ופים

פברוא חודש
קופות גמל) (
רן פנסיה), ה
ופים מוסדיים
את ההון העצ
נדרש ומגבלו

הפיקותקנות 
התש), מוטבים
(וחוז תקנות

לנקמוסדיים 
מיתים שחש

עמיתי" :להלן

נקבע ,מקביל
 בחשבונות י

איתו תקנות
הצבו היתרה

חזור ולגבות 
כן את ההפרש

או שיעור 0.5%

תקנות הפיקוח
ל חברות מנה

להלן סעי אה

המפקים של 

דצמברחודש 
בגופעמיתים 

חוזר הינה ל
שרישום זכויות
שלם זמין וני
טיוב ובכללה
הכנת תכנית

אותרו, לרבוש
. בנ2016יוני 
,. יצוייןטיוב

ספיים וניהול

דצמבר חודש
ישר לוח לבע

 שבאמצעותו
במסגר קשות

חוזר נקבעו 
וראות מעבר
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ה בתחום 
ת הדוח, 
שר נמנו 

ר עבודה 

 קבוצתי, 
י ביטוחי 
 למבוטח 
הקבוצתי 
א חיתום 
ל מבוטח 
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ללא סק (
, תקופת 
ע הוראות 
א חיתום 

של מבטח 

כסים של 
כסים של 
וח חיים 

חיים), ח 

 בחישוב 
ה ביטוח 

ות למצב 

בענף תה 
והנוגעות 
בסעיפים 

רי הנדרש 
 :ל ולהלן

גופים זר 
ת נלוות 

 חברהמ 

צה בפעילותה
בשנתורסמו 

הנושאים אש

 אובדן כושר

כושר עבודה
הבטחת כיסו
מעביד בלבד; 
ת הביטוח ה
 המעבר וללא
להמציא לכל

993-י), תשנ"ג

 קבוצתי, ריס
ן המינימאלי,
הוסמך לקבוע
קבוצתי וללא

נות ונכסים ש

חשבונות והנכ
, והפרדת נכ
ל עסקי ביט

בחוזה לביטוח

נאי ההצמדה
סה או מקרה

יטוח) (הוראו

וצה בפעילות
בשנת הדוח ו
 אשר נמנו ב

מזער עצמי ן
(לעיל 2012-ב"

חוו החדשות
מכיל הוראות

הנדרשעצמי 

ות על הקבוצ
לטוריות שפ
סגרת אחד 

ים (ביטוח 

יטוח אובדן כ
המבוטחים וה
יכול שיהיה מ
 בעת פקיע
בטח במועד
ל המבטח ל

   שנתי. 

 חיים קבוצתי

 ביטוח חיים
בוצות וגודלן

המפקח הסף, 
ת הביטוח ה

הפרדת חשבונ

כי הפרדת הח
ח של מבטח
 מנכסים של

אי הצמדה ב

ות, לעניין תנ
 פדיון הפולי

ם בחוזה הבי

לות על הקב
ב שפורסמו 

ד הנושאים 

הופות גמל) (
"עסיה), התש

ה מזערי עצמי
 מנהלות המ
את ההון הע

מרכזיות החלו
וראות הרגול
א פורטו במס

ותים פיננסי

 בסיסיים בבי
ה על ענייני ה
על הפוליסה י
פוליסת פרט
 פרט של המ
נות חובה ע
ביטוח ודיווח

יטוח (ביטוח 

אות, לעניין 
 הגדרת הקב

בנוסלסוכנים. 
ה של הפסק

יטוח (דרכי ה
198  

ות בדבר דרכ
עסקי הביטוח
תף ברווחים

 ביטוח (תנא

 היתר, הוראו
 לשלם בשל

ביטוח (תנאים
20  

מרכזיות החל
הרגולטוריות
במסגרת אחד

(קופ פיננסיים
או קרן פנס ל

 שות")

ע הוןתקנות  
ון מחברות

א ותמגדיר 
  כספי.
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המ אות הדין
 עיקרי ההו
ה ואשר לא

  :ם לעיל

וח על שירו
  2006-שס"ז

ות עקרונות 
קרית שמירה
ת נקבע כי בע
שר מעבר לפ

ליסות ם לפו
ובעות התקנ
סה, דף פרטי ב

ח על עסקי בי

 כלולות הורא
ן) ובכלל זה
רת העמלות ל
המשך במקרה

ח על עסקי בי
84-, התשמ"ד

קובעות הנחיו
חיים מכלל ע
 חיים משתת

ח על עסקי
  

 כלולות, בין 
על המבטח 

   חיים.

ח על עסקי ב
004-התשס"ד

  להלן. .9

המ אות הדין
רי ההוראות 
 לא פורטו ב

שירותים פ ל
מלקופת ג של

 מזערי החדש

 ופורסמ 201
שות הוי דר
התקנות. ות
לדוח הכ 15ר 

  ביטוח חיים

הורא יפורטו 
חיים וכן ח

נף זהעעות ל
יפים הקודמים

  הדין אות

תקנות הפיקו
התש ,בוצתי)

תקנות קובע
שמטרתם העי
אות. בתקנות
בודד יתאפש
תנאים דומים
חדש. כן קו
קבוצה פוליס

תקנות הפיקוח

תקנות אלה 
רכיב חיסכון
ביטוח, ותקר
גבי פוליסת ה

  חדש.

תקנות הפיקוח
טוח חיים),בי

תקנות אלה ק
סקי ביטוח ח
סקי ביטוח 

  חרים.

תקנות הפיקוח
1982-תשמ"ב

תקנות אלה 
תשלומים ש
חוזה לביטוח

תקנות הפיקוח
פואי קודם), 

2.3.אה סעיף 

  הפנסיה 

הור יפורטו 
וכן עיקר סיה

 זה, ואשר 
  :דמים לעיל

ע הפיקוחת 
שרה מנהלת 
נות הון עצמי

2פברואר  דש
בענייןדיים 

לתקנולימות 
ראה באורלת. 
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בענף תה 
והנוגעות 
בסעיפים 

 ל.

 יותר נהל

לות (ראה 
ר מקופת 
סוף שנת 
של מיזוגי 

ענף יות ב
 16,450 -כ

החודשים 
  . ת

 

 ההנחות 
 המפקח 
 הבטחת 

ם. גורם 
עת כספי 
ה מושפע 

כתוצאה  
תוך  ,נים

ף צבירת 
הפער בין 
ח משנה. 
יסק, והן 
 המשפיע 

 משולמת 

יות גבוה 

(קופות  ם
ול שניתן 
ת השפעה 

  לעיל. 2.2

וצה בפעילות
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 עקב
ובמק
המלא

להלן
שיווק

פוליס

עד ל
מפוצ
בין ה
הצבו
לצרכ
לסוף
המבו
הפול

פוליס

עד ל
(מסו
הריס
משול
בפול
ותוס
חודש
המבו
הפול
מהפו
ואילך

בכל 
לפני
לתקנ
העניי

פוליס

פוליס
התחי
החיס
שעומ
מנוכי
תיקו
רשאי
2010
להיום

                  
של פול פדיונות

                  
והפני הפרמיות 
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TOP.  

ההשקעה 
ע כאמור 
 המבוטח 
ם לריבית 

 פוליסות 
והעדפות 

מיועדים ה
 לתקופה 

  ת ועוד.

ואילך  20
 פירוט לן

 שמשך ם
 קונצרני 

ר אין כל 

 צמודיים 
ערך בתל 

בבנקים  
ה במניות 

 הנכסים 
 להוראות

 שקלייםם 
הנסחרים 

לא  נצרני
 להמרה 
 הנכסים 

 להוראות

 של רב ון
 ההסדר ת

 צמודי ים
 משלתיים
 בפקדונות

"ח במט ם
 במניות ה
 הנכסים 

P LIFEמסוג 

וון מסלולי ה
סכון המושקע

יכול  , בנוסף
בהתאם ,שנה

ת גמל ו/או 
ענה לצרכים ו
ם מוצרים ה
; תשלומים
קופות שונות

004קו משנת 
לה החיסכון. 

בנכסים כסים
, אג"חשלתי

בבנקים כאשר

כסים באפיקי
ע ירותסה לני

בפיקדונות 
להמרה תנים
יתרת. סלול
ל בכפוף, ברה

סים באפיקים
ה קונצרניח 

קונים, אג"ח 
הניתנים ערך

יתרת. מסלול
ל בכפוף, ברה

במגוו שקעה
להוראות פוף

 

כסים באפיקי
ממ"ח אג ת
ב"ל, ובחו רץ

נקובים/או ו 
להמרה יתנים
יתרת. סלול

  לישי

גיל השלישי מ

או יותר ממג
ייתו. מהחיס
. רה למבוטח

ש 15 - נתיים ל

כספים מקופו
תוך מתן מע ך

היתר, קיימים
;מקדם קצבה

עתידיים, לתק

ששווקיסכון 
עה של כספי 

הנ משווי 70
ממש"ח אג ת
ב ופיקדונות 

משווי הנכ 70
סחרים בבור

סחיר, לא 
הניתרות ערך 
במס הנכסים
הח של דעתה

משווי הנכס 7
"חאג/או ו ה

בבנק קדונות
ע ובניירות ת
במ הנכסים י

הח של דעתה

הה במסלול 
בכ, החברה ל

  "ל.ובחו ארץ

משווי הנכ 70
לרבות"ל, חו

באר בבורסה 
"ח מט מודי
הני ערך ירות

במס הנכסים

ות הגיל השל

ל פוליסות לג

שקע באחד א
ועל פי הנחי

בין החב סכם
פה של בין שנ

  

עדת לניוד כ
תוכנית המשך
פרישה. בין ה
א הבטחת מ
ה מיידיים או 

ם מרכיב חי
סלולי ההשקע

 : קיימים

0%ת לפחות 
לרבות, משנה

לא סחיר  ני
  מניות.

0% לפחותת 
הנ קונצרניח 

קונצרני"ח 
במניות ובנייר

ה משווי 10
ד שיקול לפי 

70%ת לפחות 
מדינ"ח אג ת

ופיקיב בע"מ, 
במניות קעה
משווי 10% ל
ד שיקול לפי 

המצטברים ם
של דעתה קול
בא סחירים תי

0%ת, לפחות 
ובח בארץח 
 נסחרים ינם

צ" פיננסיים
ובני במניות 

המשווי  10
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TOP ללקוח

לה בשיווק של

בפוליסה מוש
ת המבוטח ו

המוסל על פי 
ת לתקופריבי

 .נורה ביטוח

 TOP LIמיו
טרה לשמש כת
חות בגיל הפ

ם וללאע ,ם
שלומי קצבה

  העיקריים

וח בהם קיי
חירה לגבי מס

הק העיקריים 

 

בכל עת קעים
מ פחות הינו

קונצר אג"ח 
באופציות למ

   

קעים בכל עת
 מדינה, אג"ח

ג"אמו כן ב
ההשקעה ב ר

0% על עולה
מושקעים ול

.  

קעים בכל עת
לרבותקלית, 

ערך בתל אבי
ההשק שעור 

על עולה אינו
מושקעים ול

.  

הנכסים קעים
שיק לפי זאת

בלת בנכסים 

, בכל עתקעים
"חבמט בים
אי/או ו חרים

/או "מבנים 
ההשקעה עור

0%עולה על 

 P LIFEסות 

החל ה ביטוח

סכון הצבור ב
מדים לרשות
ים דמי ניהול
ור בהבטחת ר

מבעת על ידי 

 IFEת מוצרי
וזאת במט ,ח

ת של הלקוח
לומים עתיים
רת מראש; ת

ה ההשקעה י

מוצרי הביט 
ת למבוטח בח

 ההשקעה ולי

 קצר טווח ה

מושק זה לול
 הממוצע ם

חרים בארץ, 
עה במניות וב

 מדד צמוד ה

, מושקזה לול
 לרבות אג"ח
 בע"מ, וכמ

שעורוואות. 
עעת אינו  

במסל טברים
.התחיקתי דר

  שקלים  ה

זה, מושק לול
אי ריבית שק
סה לניירות ע

ר והלוואות.
א עת בכל ות

במסל טברים
דר התחיקתי.

  כללי ה

מושק זה לול
וז, השקעה קי

 לרבות, יקתי

  "חמט ה

מושק, זה לול
נקו/או וח 

שנסח צרניים
/ו הלוואות 
שע"ל. ובחו ץ
ע אינו עת 

פוליס

מנורה

החיס
שעומ
מנוכי
לבחו
הנקב

סדרת
ביטוח
שונות
לתש
מוגדר

 
מסלול   )ב (

 בכל
ניתנת
מסלו

מנורה

במסל
חייהם
שנסח
השק

מנורה

במסל
מדד 
אביב
ובהל
בכל

המצט
ההסד

מנורה

במסל
נושא
בבור
סחיר
במניו
המצט
ההסד

מנורה

במסל
אפיק
התחי

מנורה

במסל
"חמט

וקונצ
/אוו

בארץ
בכל



 

 להוראות

 במניותל 
חו"ל ו/או 
ם שניתן 
ת בחו"ל 
מצטברים 

 ההסדר ת

במניות  ל
 למניות 

 לפי קעים
 בנכסים ת

 חוב רות
 במסלול 

  .חיקתי

 חוב רות
 לפי קעים

 בסמכותה
 בנכסים 

 (פנסיית 
 כיסויים 
,  בחודשו

טח הינם 
(מבין  טח

ות השכר 
  עלותה

 תעלה לא
לכל אחד 
ת של עד 

ש"ח  3,6

כל לזכות 
ת פנסיית 
 כמו כן, 
הכיסויים 
 כמפורט 
ף להסדר 

ל בכפוף, ברה

במסלול כסים
דדי מניות בח
 ערך אחרים
ות המשקיעות
 הנכסים המ

להוראות פוף
 

במסלול כסים
יתן להמירם

מושק מסלול
לרבות, חיקתי

באגר נכסים
המצטברים ם
התח ההסדר ת

באגר נכסים
מושק מסלול
  .יקתי

ב, היהודית 
יושקעו קעה

 כושר עבודה
תקנון הקרן.

מדי חודש  
המבט -דהיינו 
מבוט בחר ה

קרן והתפתחו
לעיל ה 3.1.1.6

ל ביטוחוופת 
לעד  בקרן ם

קרה חודשית
19 -ם של כ

קובעות כי ל
אים תניב את
העמית קבע.
רישה. היקף ה
ם אפשריים,
, והכול בכפוף

הח של דעתה

הנכמשווי  70
 המחקות מד
ו/או בניירות
קרנות נאמנו
חו"ל. יתרת

בכפ, החברה 
  "ל.ובחו ארץ

הנכ משווי 70
ך אחרים שנ
במ מצטברים

התח ההסדר 

מהנ 90% ת
הנכסים תרת
להוראות כפוף

מהנ 90% ת
במ המצטברים
התחי ההסדר

ההלכה כללי
ההש במסלול

רים), אובדן 
כמפורט ב ,)

מבוטחבון ה
מיתי הקרן (ד
ל הפנסיה בו
הצטרפותו לק
6מורה בסעיף 

תקובעד  וטח
התגמולים בי

מוגבלות בתק
פקדה בסכום

  מס בנפרד.
ת התקנון, הק
אקטוארי מתא
י הפנסיה שה
לפני גיל הפר
כמה מסלולי
ת השכר שלו,

ד שיקול לפי 

0%ת לפחות 
סחרות בארץ 
יות בחו"ל ו

ו/או בקחו"ל 
די מניות בח

של דעתה ל
בא סחירים תי

0% לפחות ת
בניירות ערך

ה הנכסים ת
 להוראות פוף

לפחות עת 
ית"מ. במקאו 
בכ, החברה ל

  דד

לפחות עת 
ה הנכסים רת
ה להוראות וף

לכ בכפוף עת
ב הנכסים. ת

  "ל.ובחו

   החדשה"
(פנסיית שאי
פנסיית זקנה)
יכונים מחשב
 הדדית של ע
ע לפי מסלול
גילו במועד ה
יטוחיים האמ

מבושיינתנו ל
במרכיב עבורו

קדות לקרן מ
ה - ק (כיום 

בור כל שנת מ
ת לפי הוראות
קתו במקדם א
ה, לפי נתוני
נכות ומוות ל
עמית (מבין 
רן והתפתחות

  38 - א 

מושקעים ול
.  

  ל

קעים בכל עת
דות סל הנס
ם מדדי מני
הנסחרות בח
מובנים על י

שיקולם לפי 
בלת בנכסים 

עת בכל קעים
 ובחו"ל או ב

יתרתובחו"ל. 
בכפ, החברה 

  "ל.ובחו רץ

  שקלי שלתי

בכל שקעים
/או צמודות ן

של דעתה קול

מד צמוד שלתי

בכל שקעים
יתר. מדד ות

בכפו, החברה

מתבצע שקעה
ההשקעות דת

ו בארץ חירים

ה "מבטחים ה
למקרי מוות (
בגיל זקנה (פ
וי עלות הסי
בסיס ערבות 
יסויים ייקבע
שריים), לפי ג
הכיסויים הבי

 הביטוחיים ש
ע שיופקדו ם

ההפק ).ביטוח
ממוצע במשק
פן מצטבר עב
הקרן נקבעות
צבור, שחלוק
 בגיל הפריש
טוחי למקרי נ
ה בו בחר הע
צטרפותו לק

במסל טברים
.התחיקתי דר

"לחו מניות ה

זה, מושק לול
ל ו/או בתעו
ירים המחקי
ירם למניות 
 במוצרים מ
לול מושקעים

 לרבות, יקתי

  מניות ה

מושק, זה לול
חרות בארץ 
חרות בארץ ו

 של דעתה ל
באר סחירים 

ממש"ח אג ה

מוש זה לול
שאינן לתיות
שיק לפי קעים

ממש"ח אג ה

מוש זה לול
צמודו לתיות

ה של דעתה ל

  כהלכה ה

ההש זה לול
ועד של עדית
סח ובלתי רים

חדשה מקיפה
קה כיסויים ל
שה לפנסיה ב
 על ידי ניכ
ן פועלת על ב

. היקף הכירן)
ח אפשלי ביטו

לרפורמת הם 

הכיסוייםשל 
הגמולים דמי

שלום דמי הב
פל השכר המ
מחושבת באופ
בות עמיתי ה
 נצבר סכום צ
יה זכאי לה 
ת כיסוי ביט
מסלול הפנסי
גילו במועד ה

 

המצט
ההסד

מנורה

במסל
בחו"
מכשי
להמי
ו/או
במסל
התחי

מנורה

במסל
הנסח
הנסח
שיקו
בלתי

מנורה

במסל
ממש
מושק

מנורה

במסל
ממש
שיקו

מנורה

במסל
הבלע
סחיר

 סיה 

קרן פנסיה ח 
הקרן מעניק
נכות) ופריש
אלו ימומנו
כאשר הקרן
עמיתי הקר
מגוון מסלול
שלו (בהתא

  
ברת שטהמצ
מד 35% על

ממועדי תש
מכפ 20.5%

בחודש), המ
זכויות וחוב
עמית בקרן
הזקנה שיה
יוענק לעמי
יקבע לפי מ
להלן), לפי ג

  התחיקתי.

פנס 3.2.2





 

קן בחודש 

החדשה ם 
מפורטים 

וענק מבו 
וי מאוזן 
פויה בגיל 

הה יותר 
 ותי);

 בפנסיית 
ל העמית 

ם גבוהה 
 המסלול 

 הממונה 
מוענק רק 

ו פנסיית 
ויה בגיל 

ם גבוהה 
תי) מאלו 

מסלול  ל

ול עתיר 

  .הביטוח 

 כיסוי, ון

 לכיסוי ם

ההסדר  ת
ל ברירת 

ת ההסדר 
מושקעים 

לאחרונה תוק

סיה מבטחים
מיליוני ש"ח) מ

 2010  

 4,154  

 33,815  

ם החדשה", וב
ענק בו כיס
ת הזקנה הצפ

ת זקנה גבוה
באופן משמע

מי שמעוניין 
 עד הגיעו של

  ;נימאלית

ות או שאירי
מזו שלתי) 

לפי הוראות 
אותו כיסוי מ

יית הנכות או
 הזקנה הצפ

נסיית שאירי
אופן משמעות

שאירים זהה

 לבין המסל

מסלול עתיר 

סכויהחעתיר 

תיקים שני 

 לפי הוראות
ה הוא מסלו

ת לפי הוראות
במסלול זה מ

 

פי דרישתו, ול

יתי קרן הפנס
בה (במ הלים

 

 

  קנון:

דל ב"מבטחים
כות, וכן מו
דומה לפנסיית

 לקבל פנסיית
נמוכה יותר (ב

ד גם הוא למ
ביטוחיים רק 

מינ היאעמית 

ל פנסיית נכו
אופן משמעו

ביותר המותר
שאירים, אך א

וניין כי פנסי
ובה לפנסיית

וניין לקבל פ
ת נמוכות (בא

כות, כיסוי ש

סלול הכללי

הכללי לבין ה

עמסלול ה ל

וכן, שקעה

בלות החלות
ת; מסלול זה

גבלות החלות
ם המנוהלים ב

לול המניות);

ממונה או לפ

המנהלת מעמ
הנכסים המנו

 2011  

 4,904  

 37,279 

  רקטוריון.

בתקהקבועים 

 ברירת המחד
תר למקרה נ
עדת להיות ד

י שמעוניין מ
 או שאירים נ

המיועד - מת
ים כיסויים ב
ה מחשבון הע

שמעוניין לקבל
נמוכה (באה 

יסוי הגבוה ב
ות נכות או ש

עד למי שמע
תו תהיה קרו

עד למי שמע
ופנסיית נכות

לנכ 75%סוי 

בין המס לוב

בין המסלול ה

וי לנכות זהה
   .מוגבר 

ה מסלולי 
  :הם לה

 בכפוף למגב
נוספ מנהלית

ם בכפוף למג
מן הנכסים 1

מסל יןילענם 

  39 - א 

ת, באישור המ

תה החברה ה
ארות בדוח וה

20  

5,6  

46,1  

לדוח הדיר .4

ולי הביטוח ה

 הוא מסלול ב
ימאלי המות
השאירים מיוע

המיועד למ 
פנסיית נכות 

פרישה מוקדמ
ר, ובו מוענקי
כונים המנוכה

מיועד למי ש
פנסיית הזקנה

בו מוענק הכי
לעניין פנסיו 

  ;60ל 

 מאוזן, המיוע
 או למשפחת

המיוע - מוגבר
נסיית זקנה ו

כיס - מופחת 

שיל - חיסכון

ב שילוב - טוח

כיסו -  פחת
 שאירים טוח

עשר ארבעה
ואל ,קצבה לי

לים הנכסים
מלא מגבלה 

 שה";

הלים הנכסים
10%ך לפחות 

ים המתוארים

וקן מעת לעת
.  

הגמולים שגבת
קופות המתוא

 012

   642

 15

4.1.3ה סעיף 

ם לעניין מסלו

מסלול זה -  י
יטוחי המקס
כך שפנסיית ה

-  יר חיסכון
עוניין לקבל פ

סכון מרבי לפ
ה ככל האפשר
 שעלות הסיכ

המ - ר ביטוח
פ לקבלתרה 

שב -  וח מרבי
טרפות לקרן
ל העמית לגי

מסלול  -  ווה
לו  שתשתלם

וח שאירים מ
לקבלת פנ רה
  ;הכלליל 

 שאירים וח
  ;כון

ולב מוטה ח

לב מוטה ביט

מו נכות טוח
ביטמסלול ל ה

א החדשה" 
למקבל הקרן ת

מנוהל בו -  י
בנושא זה, לל
מבטחים החדש

בו מנו - 'ב י
בנושא זה, אך
בות המכשירי

התקנון מתו
2012 אפריל

היקף דמי ה
במהלך התק

  :להלן
  

 דמי גמולים

  נכסים
  

רא לפרטים
  

להלן פרטים

כללי מסלול
הכיסוי הבי
לשאירים, כ

  הפרישה;

מסלול עתי
ובתמורה מע

מסלול חיס
זקנה גבוהה

, כך 60לגיל 

מסלול עתי
יותר בתמור

 הכללי;

מסלול ביטו
בכל גיל הצ
עד הגיעו ש

מסלול משו
שהשאירים 

  הפרישה;

מסלול ביטו
בתמוריותר 

של המסלול

ביט מסלול
סכיהחעתיר 

מסלול מש
  החיסכון;

מסלול משו

ביט מסלול
זהה שאירים

"מבטחיםב
התחייבויות

כלל מסלול
התחיקתי ב
המחדל ב"מ

כללי מסלול
התחיקתי ב
במניות (לרב



 

ת ההסדר 
מושקעים 
 פיננסיים

 );ות

ת ההסדר 
מושקעים 

 חוב גרות

 הוראות 
ם לכללי 

ל ההנחה 
ל ("יעד לו

ן כללית" 
העולה על 
צבה בגיל 

(לפנסיית 
ולפנסיית 
לי ביטוח 
 במסלול 
העבודה). 
ונה תוקן 

יה ביטוח 
 ממנורה 
ריטית של 

 של בדרך
וט בדבר 
הם בענף 

 והנכסים 

2  

4  

29  

אם נקבע 
ם יכולים 
מל אלה, 
ו (לעניין 

 משלמות 
ל כקופות 

 לפי הוראות
במסלול זה מ

 ומכשירים י
במניו שקעות

 לפי הוראות
במסלול זה מ

אג אחר בות

ת החלות לפי
ברה, ובהתא

ו בהתבסס על
ה בשם המסל

 ").2055ה 

(המכונה "קר
ולים משכר ה
רך רכישת קצ

נסיוני מקיף (
גיל העבודה ו
 בכך, במסלול
שרות לבחור
פטירה בגיל ה
שתו, ולאחרו

  ).2013 ר

מבטחים פנסי
ביטוח נרכש
 של מסה קר

   כאמור.

ב שלאללית), 
לפירו .כדין ס

פת לחברה מה

ארות בדוח 

 2010

 49.6

 99.2

מאיים, אלא א
אילו עצמאים
ת בקופות גמ
קופות יהפכו

פות גמל לא 
פות להתנהל

בלות החלות
ם המנוהלים ב

מנייתי מסלול
הש פעילות חר

בלות החלות
ם המנוהלים ב

העוקב סל ות

כפוף למגבלות
 הנהלת החב

 בהם יושקעו
שנה הנקובה
 "יעד לפרישה

  לוס"

דשה כללית (
קדות דמי גמו
פעמיות לצור

ניתן כיסוי פנ
שר עבודה בג
לעמית שרצה
שמרת האפש
רי נכות או פ
ה או לפי דרי

בינואר 1 ביום

שת מנורה מ
שה פלוס". הב
ש עד לקיומה
כיסוי ביטוחי 

קיפה ובין כל
מס בניכוי, ח

ווחיות הנזקפ

ופות המתוא
 לן:

 2011  

 71.6  

 348.9  

  יון.

שכירים ולעצמ
שי לשכירים ו
לעיל, הפקדות
ת קצבה, והק

ם שונים: קופ
מוסי 2007ת 

ם בכפוף למגב
מן הנכסים 6

במ להמרהח 
אח עוקבים או

 בכפוף למגב
מן הנכסים 5

תעודוועדות, 

הנכסים בכ ם
להחלטות אם

המנוהלים  ם
נה במהלך ה
כן הלאה, עד

ים החדשה פל

קרן פנסיה ח
בעיקרה להפק
-הפקדות חד

199.  

דשה פלוס" נ
של אובדן כוש
יל העבודה) ל
לבחור, אך נ
טוחיים למק
ישור הממונה

ב לתוקף נכנס

קשר זה, רוכ
בטחים החדש
וסיף ולהירכש
שחל עליהם כ

(בין מק פנסיה
המבוטח של 

עמיתים והרו
.  

 הקרן בתקו
מפורטים להל

 2012  

 90.3  

 465.7  

ח הדירקטורי

 מיועדות לש
ל בסיס חודש
כפי שפורט ל
עדות למטרת

   לקצבה.

סוגים 5 -ל מ
 עד סוף שנת
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הלים הנכסים
60%ך לפחות 
"חאג, לסוגיהן

א במניות עות

לים הנכסים
50%ך לפחות 

רות חוב מיו

מנוהליםבו  - 
בהתאא זה, 

נכסיםה -  השי
ת זקני לפנסי
" ו2020רישה 

ללית "מבטחי

ה פלוס" היא ק
") המיועדת ב
צע במשק ול

97מה בשנת 

מבטחים החד
כות במקרה ש
של פטירה בגי
יכל העמית ל
א כיסויים ביט
עת לעת, באי

שנ(תיקון  20

 הממונה בה
הביטוח ב"מב
הוא צפוי להו
ם החדשה" ש

הפ מקרן פים
 בורהצ כום

מבוטחים והע
להלן 9.3.7יף 

לים שגבתה
מיליוני ש"ח) מ

 

 

 

לדו 4.4.1.3ף 

ים ולפיצויים
בקופה הן על
ת לתקופה. כ
לך, יהיו מיוע
לא משלמות 

ת קופות גמל
שהופקדו בהן

בו מנוה - ות
בנושא זה, אך

ל נגזריםבות 
השקע בצעים

בו מנוה - ח
בנושא זה, אך
ב (לרבות אג

- תי (כללי ג')
חיקתי בנושא

 ודית;

ולי יעד לפרי
עדים להמרה

", "יעד לפר20

סיה חדשה כל

טחים החדשה
קרן משלימה"
מוצהשכר המ

שה. הקרן הוק

לתקנון " אם
, לפנסיית נכ
רים במקרה ש
ם שביניהם י
ית יסוד (ללא
נון מתוקן מע

12 דצמברדש 

אם להוראות
סלולי הה למ

חים ביטוח וה
תים ב"מבטחי

כספ משיכת 
הס יוחזר, ה

עות כספי המ
סיה, ראה סעי

ף דמי הגמול
הלים בה (במ

  גמולים

  ם

טים ראה סעי

שיות לתגמולי
. ההפקדות ב
כספים אחת

ואיל 2008ת 
לקופות גמל ל

ם גמל מנהלת
ין הכספים ש

ניומ מסלול
התחיקתי ב
במניות (לר

המב נוספים

"חאג מסלול
התחיקתי ב
באגרות חוב
);והלוואות

הלכ מסלול
ההסדר הת
ההלכה היה

מסל תשעה
כי הם מיוע

015לפרישה 

קרן פנס  )א (

"מבט
או "ק
כפל 
פריש

בהתא
זקנה
שאיר
שונים
ייפנס
התק
בחוד

בהתא
משנה
מבטח
עמית

בעת
קצבה
השק
הפנס

היקף
המנו

 דמי

נכסי

  

לפרט

  ל

ופות גמל איש
חרת בתקנונן

את ה הפקיד
יבוצעו משנת
פקדות אלה) ל

נורה מבטחים
יקצבה (שלענ

גמל 3.2.3

קו
אח
לה
שי
הפ

מנ
לק



 

ויים, וכן 
וקופות  ת

כפופה ה 
ות הדין 
ג מסלולי 

" אל 2030

בו כפופה 
דין, אולם 
 המירים 

להחלטות 
ה במניות 

  ל.

מניות או 
 התקופה 
להנחה כי 

ראות כל 
תי. יתרת 
להוראות 

, 2012וני 
נורה גמל 
התקנונית 

אל  2012

אל  2012

לפיצויים 

 תוח בפני
דעת של 
ת ההסדר 

  תשואה
לול סגור 
חת הוא 
מדד, לפי 
בין המדד 

  תשואה
לול סגור 
חת הוא 

רכזיות (לפיצ
למטרה אחרת

עה בו הינה
כפוף להורא
הושלם מיזוג

0פרישה מל ל

ת ההשקעה ב
להוראות הד
וניירות ערך

ה בו כפופה ל
עור ההחזקה
מנכסי המסלו

עו כספים במ
סים שיתרת 
 בו כפופה ל

  עת.

בכפוף להועו 
אג"ח ממשלת
ברה, בכפוף ל

ביו 1. ביום 
השקעה מ"מנ
 ההשקעה ה

2ביוני  1ום 

2ביוני  1ום 

 לתגמולים ול

ל כללי הפת
ם לשיקול הד
וף להוראות

סלול מבטיח
ר הינו מסל
שואה המובט
עור עלית המ
 הרווחים לב

  

סלול מבטיח
ר הינו מסל
שואה המובט

ת, קופות מר
קופות גמל ל

  :קעה
יניות ההשק

, ובכ הקופה
ה 2012ביוני  
"מנורה גמ-" ו2
 ה.

מדיניות -  "ת
ופה, בכפוף 
קה במניות ו

יות ההשקעה
 בכל עת שי

מ 50% - חת מ

שבו לא יושקע
קעו בנכס יוש

ות ההשקעה
נזילים בכל ע

שבו יושקע -  
ההשקעה בא
קול דעת החב
שקע במניות
ם מסלול הה
נתה מדיניות

יומוזג ב -  "2

מוזג ביו -  "2

מל אישית 

  מסלולים: 

מסלול - "ללי
סים בהתאם
 לעת, ובכפ

 ו.

מס - "ד ידוע
ת גמל אשר
 שיעור התש
דה לפי שיע
 לפני זקיפת
זכות העמית.

מס - "ד בגין
ת גמל אשר
 שיעור התש

נות השתלמות
ק , תקציבית)

  יים ולפיצו

השק מסלולי 

מדי - "כללי
של שקעות

1 פיו. ביום 
2020לפרישה 

ישור הממונה

מניות 10%ד 
קעות של הק
שיעור האחזק

  י המסלול.

מדיני -  "ייתי
הקופה, אולם
מניות, לא יפח

ש - וח קצר"
למניות ולא 
 שנה, ומדיני
ול זה להיות 

"ח ממשלתי"
כסי מסלול ה
קע על פי שיק
לבד שלא תוש
ונה, שונה שם
 הנוכחי ושונ

2020לפרישה 
  .ורט לעיל

2030לפרישה 
  .ורט לעיל

קופת ג - "

עילה שלושה

ים אמיר כל
יושקעו הנכס
 שיהא מעת
נקבעו על פיו

ים אמיר מדד
תקנות קופות
ים חדשים. 
 הפרשי הצמ
סם לאחרונה
דו הכספים לז

ים אמיר מד
תקנות קופות
ים חדשים. 
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פיצויים), קרנ
פות בפנסיה

ת לתגמולים 

שבעהפעילה 

גמל כ מנורה
ההש ועדת 

 שנקבעו על
"מנורה גמל ל
 בהתאם לאי

עד נורה גמל
 ועדת ההשק
לא יעלה ש

מנכסי 10%ל 

מננורה גמל 
שקעות של ה
רך המירים למ

נורה גמל טו
רך המירים ל
נם עולה על 
כספים במסלו

נורה גמל אג"
מנכ 75%ת 

שקמסלול תו
תחיקתי, ובל
אישור הממו

" לשמו 2015
 

למנורה גמל 
מל כללי" כמפ

למנורה גמל 
מל כללי" כמפ

ים ופיצויים"
 ים.

מפעה - אמיר"

מנורה מבטחי
חדשים. בו י
מנהלת כפי
ולמגבלות שנ

נורה מבטחי
מונח זה בת
ת של עמיתי
נה בתוספת 
 המדד שפורס
ודש בו הופקד

מנורה מבטחי
מונח זה בת
ת של עמיתי

תגמולים ולפ
כזית להשתת

  .שי

ת גמל אישיות

, המפרה גמל"

ממסלול " 
להחלטות
ולמגבלות

ההשקעה "
מסלול זה,

"ממסלול  
להחלטות
בכל עת 
למניות, על

"ממסלול  
ועדת ההש
וניירות ער

"ממסלול  
בניירות ע
שעד פדיונ
על כלל הכ

"מנמסלול  
דין, לפחות
הנכסים במ
ההסדר הת
בהתאם ל
5לפרישה 
  והצפויה.

"ממסלול  
"מנורה גמ

"ממסלול  
"מנורה גמ

טחים תגמולי
ירים ולעצמא

רה מבטחים א

מ"מסלול 
עמיתים ח
החברה ה
התחיקתי 

מ"מסלול 
הגדרת מכ

להצטרפות
לשנ 5.5%

היחס בין 
הידוע בחו

מ"מסלול 
כהגדרת מ
להצטרפות

מל אישיות ל
ופת גמל מרכ
מל בניהול איש

קופות 3.2.3

"מנור

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

"מבט
לשכי

מנור"

1.

2.

3.

גמ
קו
גמ

3.1



 

מדד, לפי 
בין המדד 

וכלוסיית 

 בהתאם 
 ובכפוף 

מנכסי  1
ה אמורה 
הלת, כפי 
 שנקבעו 

 המסלול 
הדעת של 
 ההסדר 

 המסלול 
, ובכפוף 

 75%חות 
בתעודות 
 כל אחד 
 החברה, 

: שלושה 
ג' של - א'

ת תקנון 
אינו לי ש

תלמות הן 
ים אחת 

 המסלול 
תנה מעת 
  ו על פיו.

 המסלול 
 המסלול 
 שישתנה 
 שנקבעו 

ל יושקעו 
ל תושקע 

עור עלית המ
וחים לב הרו

  

המיועדת לאו

קעו הנכסים
 מעת לעת,

 יו.

0%שקעו עד 
כפוף למקבלה
 החברה המנה
תי ולמגבלות

מנכסי 50% 
אם לשיקול ה
וף להוראות

קעו כל נכסי
ה מעת לעת,

 פיו.

 יושקעו לפח
מדדי מניות, ב
ו בנגזרים על
י שיקול דעת

לולי השקעה:
(מסלולי מל 

תאם להוראות
נו מסלול כלל

 בקרן ההשת
ד את הכספי

  :אות

 :קעה

עו כל נכסי
ת, כפי שישת
בלות שנקבעו

מנכסי 10%
 ויתרת נכסי
מנהלת, כפי 
תי למגבלות

כסי המסלול
י המסלולנכס

דה לפי שיע
 לפני זקיפת
זכות העמית.

ת לתגמולים ה
  לולים:

שבו יושק -  
 כפי שיהא
שנקבעו על פ

שבו יוש - "
ל תושקע, בכ
ל הדעת של 
סדר התחיקת

שבו לפחות 
תושקע בהתא

לעת, ובכפו 

  :ה

שבו יושק -  "
 כפי שישתנה
שנקבעו על פ

שבו  -  יות"
ם למניות, במ
ת במניות או
תושקע על פי

 ארבעה מסל
ת קופות הגמ
תשואה בהת

הינאשר  ד") 

ם. ההפקדות
ולים להפקיד

הבא שתלמות

השק ה מסלולי

לול זה יושק
ברה המנהלת
תחיקתי למגב

%": עד ניות
ירים למניות,
של החברה ה
הסדר התחיק

מנ 50%חות 
ניות, ויתרת 

 הפרשי הצמ
סם לאחרונה
דו הכספים לז

ת גמל אישית
 שלושה מסל

 "סלול כללי
רה המנהלת
י ולמגבלות ש

"סלול כללי ב'
נכסי המסלול
התאם לשיקו
להוראות הה

- "לול מנייתי
סי המסלול ת
 שיהא מעת

 עו בו.

סלולי השקעה

מסלול כללי" 
של החברה,

תי למגבלות ש

מסלול מנ - 
בני"ע המירים
ות המשקיעו
רת הנכסים ת

 התחיקתי.

תגמולים בת 
ח זה בתקנות
ת להבטחת 
ול  יתר מסל

ים ולעצמאיי
עצמאים יכו

שהקרנות ה ת

עילה חמישה

": במסלכללי
דעת של החב
ות ההסדר הת

מ 10% עד 
רות ערך המי
יקול הדעת ש
להוראות הה

": לפחמנייתי
ך המירים למנ
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נה בתוספת 
 המדד שפורס
ודש בו הופקד

קופת - "טחים
מפעילה קופה

 מבטחים מס
ת של החבר
סדר התחיקתי

מבטחים מס
יות, ויתרת נ

מניות, בהה ב
עת, ובכפוף ל

מבטחים מסל
ת, ויתרת נכס
הלת, כפי ש
מגבלות שנקב

מס 2מפעילה 

 -חים תעוש 
יקול הדעת ש
הסדר התחיקת

טחים תעוש 
לול במניות, ב
בקרנות נאמנו
ובחו"ל. יתר
ר האות ההסד

ופת גמל לת
כהגדרת מונח
מת התחייבות
רה מבטחים

  

יועדת לשכירי
 לשכירים. ע

אתמנהלת  מל

המפ ,תלמות"

 השתלמות 
ם לשיקול הד
בכפוף להוראו

 השתלמות
וניי במניות, 

 בהתאם לשי
עת, ובכפוף ל

  

 השתלמות מ
, וניירות ערך

לשנ 5.5%
היחס בין 
הידוע בחו

מנורה מבט - 
הקתי הקבע. 

מור מנורה 
לשיקול הדעת
להוראות ההס

מור מנורה מ
המסלול במני
לעניין השקעה
שיהא מעת לע

 בו.

מור מנורה מ
ושקעו במניו
החברה המנה
התחיקתי ולמ

מה ים תעוש"

מנורה מבטח
בהתאם לשי
להוראות הה

"מנורה מבט
מנכסי המסל
השתתפות ב
מאלה בארץ
בכפוף להורא

ק - "ים יתר
יחי תשואה 
ר עמם קיימ

("מנול רביעי 
.  

 ת השתלמות

השתלמות מי
בסיס חודשי

  ופה.

ה מבטחים גמ

"מנורה השת

מנורה" .1
בהתאם
לעת, וב

מנורה" .2
יושקעו
תושקע
מעת לע
 על פיו.

מנורה" .3
במניות,

"מור
משרת

1. "
ל
ל

2. "
ה
ל
ש
ב

3. "
י
ה
ה

מבטח"

1.

2.

מנורה מבטחי
סלולים מבטי

ובקשרקופה) 
קופה ומסלול
בטיח תשואה

קרנות 3.2.3

קרן ה
על ב
לתקו

מנורה

 .א

מ"
מס
הק
הק
מב

3.2



 

תנה מעת 
  ו על פיו.

 יושקעו 
דש ינואר 
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ל פריסה 
ד שירות 
אי פנסיה, 
מכירתית 
ה במכלול 

מעביד -בד

וף פעולה 
עובדיהם, 
 מנהלים, 
וף פעולה 
פני עתיד 
. צפי זה 
תים הנ"ל 
   . דוח זה

 שבניהול 
 בבעלות 

ת מנורה 

וב  עצמאיים
 הקבוצה, רא

רות כולל של
לקה ייעודית
שרי לקוחות
ל החברה או

תגמול בגי ת,
ואינו זהה ם

 2010

4.8%

4.3%

ביטוח חיים. 
מהיקף ה 10%
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 חיים, הן פנ
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 באמצעות מ
פזוריותיה, ה

הקרן. מנורה 
ים פנסיונים
מעסיקים כולל
 על ידי מוק
ע כללי בנושא
ה שיווקית מ
יעוץ והדרכה
ם יחסי עוב

 ביטוח. שיתו
ציאליים של ע
סיה, ביטוחי 
 צופה ששיתו
מידע צופה פ
ל על עסקיה.
 את השירות
ה נכון למועד 

רנות הפנסיה 
וכנות ביטוח

  בר ועניין.

קר באמצעות

סוכנים עות 
הסוכנים של

מעניקים שיר
 על ידי מחל
רה מרכז קש

ש טהאינטרנ
 

 עמלה שוטפת
 בגין מבצעים

  ים:

 2011  
12.3%  

38.5%  

י של מוצרי ב
%ו עולים על 

 סוכני הביטו
ח הן ביטוח

)Best Advice

סיוניים שלה
יקים וללקוח
וטחים של ה
ך של משווקי
מבוטחים ולמ
 אישי הניתן
בנוסף למידע
 מספק מטרי
דשים, מתן י
 טיפול בסיו

הסדר וסוכני 
תנאים הסוצ
ו קרנות פנס
טחים פנסיה 
ברה הינה מ
הפעולה הנ"ל
ם והערכתם 
על ידי החברה

מבוטחים בקר
, שהינה סות

דב הסדר לכל

 פנסיה בעיק

וצריה באמצ
תיאור מערך ה

ת מחוזות ה
ח מטופלות 
ף קיים בחב
מצעות אתר ה

 אביב.-, תל1

ים עיקריים: 
בייה ופרסים

ת בביטוח חי

 2012  
12.5%  

32.7%  

הפצה העיקרי
יות שבתיווכו

רוך הטווח, 
שווקים ללקו
עוץ המיטבי (

מוצרים הפנס
ישיים למעסי
קים ועם מבו
ות גם מערך
 השירות למ
ירות, שירות

המספק, (נט 
ערך השיווק 
 מבוטחים ח
חים פנסיה,

עם סוכנויות ה
טיפול כולל ב
ם שונים כמו
ם. מנורה מבט

הערכת החב 
פעת שיתוף ה
מי העמיתים
מזה הנצפה ע

ב עובדיהם מ
סוכנות אורות
שת כסוכנות ה

רה מבטחים
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שווקת את מו
. לתהקבוצה 

צה באמצעות
ביעות ביטוח
חברה. בנוסף

מבטלפון, בא 
15חוב אלנבי 

רכיבי 4 - כב מ
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רמיותמלות מפ

  ת חדשה

 את ערוץ הה
סות מהפרמי

  

 החיסכון אר
היום הם מש
ובת מתן הייע

שווקת את המ
אלקוחות  לי

ף עם מעסיק
קשרי הלקוחו

. מערךדשים
ולשכות שית 

 אתר אינטרנ
. מע)למעסיק

דשים, צירוף
 מנורה מבטח

תפת פעולה ע
מעסיקים בט
ב בין מוצרים
םטוחים כלליי
נים הבאות.
ה לגבי השפ
 שינוי בטעמ
אופן השונה מ
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סידי -שה על

נות זו משמש

על ידי מנור
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י ביטוח מורכ
("עמלות יעדי

גבי שיעור עמ
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ףים בקשר רצ
ה במסגרת ק
 מבוטחים חד
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Contact C,(
י למבוטח ול
ף מעסיקים ח
סיוניים של 
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ם הפצת 
ה על ידי 

היקף דמי 

בעות לפי 
חדש מדי 

 רק קפים

ם ביטוח 

אחוז 
  מכלל

  פרמיות

  לביטוח
  משנה

58.7%  

20.1%  

13.1%  

ומדיניות 
ים בדבר 

") סאפיינס
ט לפיתוח 

מערכת  "

ולי מלא. 
  ת לעת. 

סדיר את 
 שסופקו 
") מערכות

   ").כם

ות הנ"ל, 
 ושירותי 

ר בנקים, לש
קרנות פנסיה

או יותר מה 

טווח והן נקב
לחמה) המתח

תק כלל בדרך

בתחום 10% 

2010  

  פרמיה 

  לביטוח 
  משנה

  66,466  

  22,697  

  14,862  

ה העיקריים 
לפרטים נוספ

סמ (להלן: "
בפרויקטו "),

להלן: , יחד

בשלב תפע ת
הנדרשים מעת

ם המעגן ומס
וכנה נוספות

המת (להלן: "
ההסכקה זו: "

בקשר למערכ
ת ומהדורות

צה עם מספר
 ההפצה של 

10%מניבים 

נן ארוכות ט
פות (כולל מל

 והשינוייםה 

-שנה גבוה מ
  ת בדוח:

 
אחוז 
  מכלל

 פרמיות  ה

 לביטוח  וח
  משנה  

71  59.9%  

22  19.2%  

14  11.9%  

יטוח המשנה
להלן. ל 9.4ף 

  :להלן

תוכנה בע"מ 
"טופז חיים ("

וטופז פנסיה

תונסיה נמצא
ות עדכונים ה

בהסכם 2011 
 ומערכות תו
שנה ובריאות
ת (להלן בפסק

ים לקבוצה ב
ספקת גרסאות

  ת.

בהסכמי הפצ
 אך פעילות 

ה מעסיקים 
   ולה.

טוח חיים הי
סוי קטסטרופ
שים מדי שנה

 ביטוח המש
ות המתוארות

2011 
חוז 
  לל

פרמיה  מיות

לביטו  יטוח

משנה  שנה

56.4   1,022

22.9   2,806

12.2   4,121

יאור סוגי בי
סעיףם, ראה 

   .פיים

עט כמפורט ל

ת כואל מער
 ביטוח חיים
 (טופז חיים 

ערכת טופז פנ
מערכות, לרבו

ש אוקטובר 
מערכת טופז 
ה, ביטוח מש

רכותאותן מע

שירותים שוני
 תמיכה, אס
תיות מוסכמו
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קשורה בסיה 
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הקבוצה ,הדוח

ופות נוספות
סיום ההסכם

 החסמים למ
זאת ,וח ארוך

ו ,במקבילם. 
נסולידציה ש
אגידים המנהל

מ- ודש שקעות
חיים לבין שא
עניין זה, כי
ל, חלקם של
גמל כשירות

תי של שפעה
ולה בהיקף ה
טוחי המנהלי
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1.1.6ה סעיף 
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י לסיכוני נכו
נויים אלו, לצ

ניכרת עשפעה 
רגוה יםשינוי

ה סכוןיהחוק 
 זו לא תתק

 בהם פועלת

מגוון תוכניות
קצבה בה ם

נכסים ביחס 
חס בין הפרמ
ו להגברת ה

, עבורם ותר
גישות והמוד

הגדולות, לפי

ה ידיעת למיטב

2014 ליום עד
נכון למועד ה

וטומטי לתק
ארכת ו/או ס

  

 ביטלו את 
החיסכון לטו
שונים בתחום

החלה קו ,ול
מכך נוצרו תא

הש בית סגות
צרי ביטוח הח
גמל. יצוין לע
ם) קופות גמ
עול קופות ג

ההש נמשכה 
דוה לירידה ג

ביחד עם ביט
ל מתחילת ש
(לפרטים ראה
 כיסויים ביט
כיסוי ביטוחי

). לשילהלן 9
צפויה הש, 20
בעקבות הש .

שאליו יגיע שו
התכן והערכ

פים השונים

קרה סביב מ
תשלוםל זה 

רמת סיכון הנ
חים, וכן היח

שנועד וריים
 המתאים בי
ארוך, וכן הנג

ות הביטוח ה

  

ל, וכוללים, וצר

וע 1.1.2011 ם
נ ₪.מיליוני  

רך באופן או
נהו על אי הא

ים העיקריים

אשררונות, 
נכסי הבתחום 

 המוצרים הש
לויות התפעו

מכפועל יוצא 
פס, כדוגמת ח

מוצ פיות בין
קופות גו סיה

לנהל (כבעלי
תפעבבעיקר 
 ,2012 בשנת

אשר הביאה 
ת הפנסיה, ב

החל .מאידך ,
(קצבה  מקדם

רכוש ולשווק
, כסיכוני מוות

9.2.3אה סעיף 
013הלך שנת 

.ות בשוק זה
ווי המשקל ש
פני עתיד ויית

התחרות בענ

מתרכזת בעי
ביטוח ובכלל
 לאורך זמן, ר
הניתן למבוטח
יים הרגולטו
ר את המוצר
כון לטווח א

 

ין חמש חבר

 

האו שבמשרד ן
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מיום שים החל
 110 -ך של כ

  יליוני ש"ח.

 ההסכם יואר
דיע צד למשנ

לות והמתחרי

בשנים האחר
ת התחרות ב
מפרידים בין
גדילה את על

וכי השקעות 
ש"חיליארדי 

חדדה התחליפ
: קרנות פנס
ים להחזיק ול

בת מתמקד 
ב וני לציבור.
, רים השונים

תן של קרנות
רים בישראל
מ עם הבטחת

לרגמל, הות 
וי ביטוחי לס
לעמיתיהן (רא
פוי לחול במה
 ועל התחרו

מהו שיועריך 
מידע צופה פ

ציפיים של ה
 

טוח החיים מ
י חברות הב

הנכסיםת על 
, השירות הת

השינויקבות 
וטחים לבחור

החיסכמוצרי 
  וצרים אלה.

 מתנהלת בי
  :6ה

ההון שוק אגף 

חודש 48של  
ו עומד על סך

מי 102 - כ של

הנ"ל, תוקף 
ל עוד לא הוד

  ו.

בתחום הפעיל

חלו בתחום ב
הגבירו אתים 

ות הקווים ה
לציה אשר הג
יקר אצל בתי
של עשרות מי
על יוצא, התח
ח ארוך כגון:
טלו על הבנק
ום הפעילות
בייעוץ פנסיו

במוצר קדות
מחד, ולהפיכת
קרי של השכי
עביטוח חיים 

לקופו  היתר
ת חיים, כיסו
ר מתשלום) ל
הפנסיה שצפ
 לטווח ארוך

לא ניתן להע 
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ם הם על 

ר תגמול 
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מים המחזקי
כנים והאטרק
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 מבטחים פנ
 הפנסיה; ל

  ועסקי.

מצד מספר ר
 לרמת הסיכ

ות בענף קופו
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מנורה
36%

ה
%

בהתא
נכסי
כדלק

  

התח
השונ
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נציאל להגדל
הי -מנהלות 

גרום לשינוי
 הגמל. כמו כ
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 קופות גמל,
 מאידך, עמ
בשיעור הרווח
ום הייעוץ ה

ידי סוכנ- ר על
 החברה הינה

צפי זה עלם. 
צרכנים שונה

רוץ הפצה המ

 ישראל בע"מ

על הסכמימה 
רחי טפחות ב

ישר-בנק ערבי
עלי אגודת יש
הפצה נקבע כ
ן תמורת הפצ
 בו הורשה ה
רה מבטחים 
חתימת דו"ח ז

מנורהחתמו 
סקונט לישר
 בע"מ, בנק ל
מ, בנק אוצר
 בע"מ. בהסכ

תלפי העניין, 

מנורה מבטחי
וני העצמאיים
הבה קרן השת

ב 16ם מיום 
2011בינואר  

.2021ה בשנת 

 היתר על
 עובדים/איגו

  נטרנט.

קשורהם גמל 
באידי החברה 

ידים הבנקא
הלים על ידי 
סייה חדשים.
ים, ולקיטון ב
נקאיים לתח
ווקים בעיקר
חקו. הערכת
וספים לתחום
, או העדפת 

ם גמל אין ער
   שבניהולה.

 עם סאפיינס
  להלן). .9

חתמ פנסיה 
בע"מ, בנק מז
ראל בע"מ, ב
ע"מ, בנק פוע
. בהסכמי הה
להוראות הדי
מת מן המועד
פצה בין מנור
. עד למועד ח

ח 2009עד  2
עם בנק דיס
שון לישראל
יסקונט בע"מ
נק הפועלים 

ל  מהנדסים,
צת מוצריה. 

התקשרה מ 2
 לשכת ארגו
שתלמות "לה
 תיקון להסכ

1החל מיום 
 האחרון יהיה

לקוחות, בין
עסיקים/ועדי
עיתונות ובאי

נורה מבטחים
מנוהלות על י

כניסת התאג
נכסים המנוה
פלחי אוכלוס
וצאות היצרני

ים הבנתאגיד
קיימים, המש
שר יכול וייש
ל שחקנים נו
ספים בתחום

מנורה מבטחי
קופות הגמל ש

בוצה הסכם 
10.1 - לעיל ו 

ורה מבטחים
גוד לישראל ב
ק לאומי ליש
צר החייל בע
ק מסד בע"מ
צה בהתאם ל
 תהא מוקדמ
ין. הסכם הה

.2010פטמבר 

2006 השנים 
כמי הפצה 
ינלאומי הרא
ק מרכנתיל ד
נק בע"מ ובנ
ורה מבטחים
ין תמורת הפצ

010ודש יולי 
"מ ועם להב
הול בקרן הש
דדים בנספח
טחים גמל ה
שר התשלום 

לל
מע
בע

מנ
המ

בכ
הנ
לפ
הו
הת
הק
אש
של
נוס

למ
בק

לקב 3.9.2
3.6 

מנו 3.9.3
איג
בנק
אוצ
ובנק
הפצ
לא 
כדי
בספ

בין 3.9.4
הסכ
הבי
בנק
יובנ
מנו
הדי

בחו 3.9.5
בע"
הני
הצד
מבט
כאש
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כב מנועי. 

ם ביטוח 

ל פעילות 

") ב מנועי
וח חובה 

 ולהולכי 
חוק אות 

פיצויים ה
נפגע בגין 
לטת ולא 
ים בחוק 

גון "כאב 

ה על פי 
 של רכב 

ף, ואולם 
ב שסורב 
ש ביטוח 
עלות כל 
קן היחסי 
בטח לכל 
רי לאחר 
 לקביעת 

לפרטים  
 ףסעי הא

), שהינה 
ת דרכים 
ת בחוק 
עור קבוע 
-התשס"ב

 1%רנית, 
  ך.

 

 לשימוש ברכ

ורה מבטחים

פיע בעתיד על

ת ביטוח רכב
מבוטח בביטו

טחורכב המב
בוסס על הורא

חוק ה" או "ם
פצות את הנ
ת היא מוחל
יגים הקבועי

 מסוימים כג
  במשק.

טוח רכב חוב
ביטוח חובה 

ם לפעול בענף
בעל כלי רכב

רשאי לרכוש 
וח רכב (בבע
יו, על פי חלק
ל" פועל כמב
הביטוח השיו
שיורי ומנגנון
ם בעניין זה.

אר חמי הביטו

")קרניתהלן: "
 נפגעי תאונו
ת המפורטות

בשיעהביטוח 
מון הקרן), ה
, ישירות לקר
ועד זה ואילך

וקדם הכרחי 

אמצעות מנו

עשויים להשפ

פקודתלהלן: "
 אם הרכב מ

   כב מנועי.

, לנוסעים בר
י מבח הביטו

חוק הפיצויי"
מנועי חייב ל
רכב. האחריות
 בכפוף לחרי

ט ראשי נזק
כר הממוצע ב

 תקנית לביט
נאי חוזה לב

  

נים המורשים
קול דעתה. ב
ועלות בענף,
שראלי לביט
דיו או ברווחי
כאמור. ה"פו

ה רות בשוק.
דר ביטוח ש
 אשר פורסם
 החברה בדמ

ת דרכים (לה
פקידו לפצות 
 בשל העילו
של חברות ה
ת דרכים (מימ

בכל חודש 10
סו לתוקף ממ

  

הווה תנאי מ
  

 מתבצעת בא

פיעים או עש

 

(ל 1970- תש"ל
נועי אך ורק
ודת ביטוח רכ

 לנוהג ברכב,
בוטח. הכיסוי

(להלן: " 1975
שתמש ברכב מ
ה מעורב הר
חרים, וזאת

 מוגבל למעט
 בשילוש הש

ענף פוליסה 
 (ביטוח) (תנ

 להלן. 4.1.3ף 

מבטחים השו
ח על פי שיק
 החברות הפו
ו המאגר היש
שאות בהפסד
ים שסורבו כ
ת ביטוח אחר
ב מנועי (הסד
 חוזר מפקח
ת וחלקה של

 נפגעי תאונו
יצויים ושתפ

את מבטח,
שת מהפרשה 
נותנפגעי תאו
0 -עביר עד ה

 חובה שנכנס
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טורי אשר מה
 ח רכב חובה.

 רכב חובה 

פתחויות המש

  ים שחלו בו

נוסח חדש], ת
מש ברכב מנ
 להגדרות פקו

קי גוף בלבד,
ת הרכב המב
5-כים, תשל"ה
קובע כי המש
ת דרכים שב
 או מצד אח

ינו  חובה א
שכר המוגבל

מונהגת בע 2
פיננסייםים 
סעיף הראים 

תן על ידי המ
לדחות מבוטח
טוחי באחת 
ה"פול" שהינו
ענף, אשר נוש
לבטח מבוטח
עריפי חברות
ת ביטוח רכב
ן באמצעות 
יות האמורות

הקרן לפיצוי 
מכוח חוק הפ
 פיצויים מא
רנית ממומנת
ו פיצויים לנ
ת הביטוח להע
ת ביטוח רכב

  הפעילות

 ביטוח סטטו
 לרכוש ביטוח

חום ביטוח 

 מגמות והתפ

עילות ושינויי

רכב מנועי [נ
רשאי להשתמ

התאם וקף ב

בה מכסה נזק
תוצאה מפגיע
י תאונות דרכ

קה") ת דרכים
ם לו בתאונת
 מצד הנהג 

בביטוח רכב
י בגין אובדן 

2010אוקטובר 
ח על שירותי

. לפרטי2010-

  הפול")

חי בענף זה ני
וח רשאית ל
שיג כיסוי ביט
ת ה"פול". ה
ח הפועלות בע
מכוח הדין ל

מתע גבוהים 
סדר בתקנות

וכן 2001- ס"א
ת הרגולטורי

 זה פועלת ה
ורי שהוקם מ
ותם לתבוע
לותה של קר

צוב כמפורט 
על חברותצו, 

) בגין פוליסות

  חובה

הלי על תחום 

ב חובה הינו 
ל רכב מנועי 

הקבוצה בתח
  .ת שומרה

פר מאפיינים,
  בתחום זה.

נה תחום הפע

  ללי

קודת ביטוח 
ובעת שנהג ר
ת- פוליסה בת

טוח רכב חוב
ל שנפגעו כת
צויים לנפגעי
פגעי תאונות
ק גוף שנגרם
לויה באשם

  פיצויים.

כום הפיצוי ב
סבל" וכן פיצו

חל מחודש א
קנות הפיקוח

ש"ענועי), הת

(" שיורי טוח

כיסוי הביטוח
ל חברת ביטו
אמור ולא הש
ובה באמצעו
ברות הביטוח
ענף), מחויב מ
בר, ותעריפיו

מוס 31.12.200
עריף), התשס
ודות ההוראו

  להלן. 4.1

  רנית

נוסף, בתחום
אגיד סטטוטו
אין באפשרו
פיצויים. פעיל
דמי הביטוח 

על פי הצ .200
הפרמיה (נטו)

טוח רכב ח

מידע כלל 4

ביטוח רכב
על כל בעל

פעילות ה
באמצעותו

להלן מספ
הקבוצה ב

מבנ 4.1.1

כל

פק
קו
בפ

ביט
רג
פיצ
לנ
נזק
תל
הפ

סכ
וס

הח
תק
מנ

ביט

הכ
כל
כא
חו
חב
בע
דב
02
תע
או
1.3

קר

בנ
תא
שא
הפ
מד
02
מה

בי .4

4.1



 

 לביטוח ד
השתתפה 
ח בתנאי 

(להלן:  19
של אבנר 
 מבטחים 
 הראשון 

 2010שנת 
 מבוקרת 
ת מאבנר 
-"ז התשנ

   לקרנית.

, שנקבע 
ר המידע, 
פול, תוך 

ב חובה", 
Insuranc
ן בצורה 
ת הביטוח 
עות רכב 
ת המאגר 

בחוזרים  
ת המידה 
 בהתאם 

ת לשנים 
ול רפואי 
 הביטוח 
 ספקיות 
 הטיפול 
ת לטיפול 
-התשנ"ד

(ז) לחוק 8
 נקבע כי 
כך, נקבע 
ח לקופות 
לים בסל 
שירותים 
 תיקונים 
י תאונות 
חל מיום 

ו על ידי 
ש, שיעור 
. השיעור 

סך כל  -  
רנית לפי 
מון עלות 

איגוד -  אבנר
 משותף, בו ה
 מנועי (ביטוח

997- התשנ"ז
גרתה חלקו ש
וכן קבע כי 
סתיימה ביום

עבר בש 2003
תנאי תחרות 
כסים וחבויות
 רכב מנועי, 
ויותיה עברו 

ף דיפרנציאלי
 מפעיל מאגר
ולו, לרבות ה

  בה

 בביטוח רכב
ce Services

להקטי נועד
, חברות2006 

הונאה בתביע
ביטוח. פעולת
ה מתאימה. 
במאגר ואמות
ר,אשר במאג

   .2005-"ד

כנית הכלכלית
אחריות לטיפ
אחר וחברות
 החולים הן
את הוצאות
 את האחריות
ת ממלכתי, ה

8צו לפי סעיף 
לעניין זהים. 

לשם כם אלו. 
ברות הביטוח
ם שאינם כלול
עים עבור ה
סגרת החוק
צויים לנפגעי

קף החו לתו

רכים שיינתנו
בכל חודש 10 

.שהנפיקובה 
"דמי הביטוח
פת למימון ק
התוספת למימ

א תאגיד עות
עשה כביטוח 
 ביטוח רכב 
לעניין אבנר,
 חובה, במסג

 2003בשנת 
המעבר, שהס

3דמות לשנת 
י (ביטוח בת
עד העברת נכ
 לחוק ביטוח
תיה והתחייב

יטוח לתעריף
הור שמבצע 
אות הענף כו

  .לן

חוב רכב עות

עת "הונאה 
s office of 

Cl( ,אשר ו
החל מינואר 
דות למקרי ה
בין חברות הב
 וגובו בחקיק
מידע המצוי ב
ר לפרטים א
מידע), התשס"

  חולים

ליישום התוכ
האנקבע כי  )

 פי החוק, מא
ואילו קופות
ות בדיעבד 
חלט להעביר 
ביטוח בריאו
 הכלולות בצ
כיע תאונת דר

בעד שירותים
ד האוצר, מחב
ים). שירותים
ששילמו הנפגע
ך בוצעו במס

, בחוק הפיצ1
כנסניקונים 

 תאונות דר
ית, עד ליום 
יטוח רכב חו
דמי הביטוח ("
 למעט התוספ

וה 2002- שס"ג

באמצ בוצעו
 רכב חובה נע

חוקק חוק  
בר והוראות ל
 בתחום רכב

ב 0%מד על 
תום תקופת ה

משנים הקוד
ח רכב מנוע
ן אבנר) (מוע

ה(ג) 10סעיף 
עול וכל זכויות

ת חברות הבי
י הסיכון הט

אם לתוצאהת
להל 4.1.1עיף 

בתבי הונאה 

ל ענפי למני
פעל על ידי 
laim Search
ביטוח חובה. 
רך זיהוי חשד
ו מתחלקת ב
הסכם ענפי 
אים לעיון במ
שאילתה בקש

של מאגרי מ 

הח לקופות ם

קוני חקיקה ל
"החוק" :ה זו

החולים. על 
נות דרכים ו
תוך שהן גובו
הלי כבד, הוח

לחוק בשנייה 
מת התרופות
מדובר בנפגע
פות עצמית ב
על ידי משרד
תאונות דרכי
ת עצמיות ש
ח. לצורך כך

970- התש"ל
התי .בריאות

איים לנפגעי
לקרנלהעביר 

כל פוליסת ב
מדמ 9.4%וא 

ח רכב חובה, 
ן הקרן), התש

  60 - א 

  

ב בישראל בה
"). ביטוח בנר

1997 בשנת 
לתקופת מעב
עיגן רפורמה

רגה, עד שעמ
עי יפעלו בת

   מבוקרת. 

וח מיסות ביט
 תקנות ביטוח
וראות לעניין
את על סמך ס
לה אבנר לפע

 עברו מרבית
ם על חישובי
 מקובלים בה
ם כאמור בסע

 למקרי שדות

 פרויקט כלל
תופאשר  כזי

) ("h Israel
אות בתחום ב
 המידע לצור
 והשימוש בו
ת בו עוגנו ב

תנאח נקבעו 
 להפניית ש
הקמה וניהול

רפואיים רותים

הכלכלית (תיק
בפסקלהלן, (

לקופות העבר 
בנפגעי תאונ
עים אלו, ת
לת מערך מנה
 בתוספת הש

ורשימ ")ריאות
חולים, ככל ש
שלום השתתפ
ים, שיקבעו ע
פיצוי נפגעי ת
 והשתתפויות
ברות הביטוח
[נוסח חדש],
חוק ביטוח ב

רותים הרפוא
ל המבטחים ל
 הקודם בגין כ
יר לקרנית הו
ח בענף ביטוח
דרכים (מימון

 אבנר של תה

החוב רכב וחי
אבמ (להלן: "

רות הביטוח.
ת, הסדרים ל

אשר ע") חרות
 הופחת בהד
טוח רכב מנוע
תנאי תחרות

ות לגבי פולי
ת", על סמך 
פת מעבר וה

, וזא2010-ע"א
חדל 2011ואר 

מה האמורה,
ם המתבססים
ת אקטואריים
רמטרים שונים

חש לזיהוי ידע

הושלם 2005
מרכגר מידע 

"ISOלהלן: "
ת היקף ההונא
תמש במאגר 

המאגר קמת
 של החברות
על ידי המפקח
ות המורשים
 רכב מנועי (ה

שיר למתן ות

ההתייעלות ה
 2009-תשס"ט

תועת דרכים 
מון הטיפול 
יקריות לנפג

הפעלאגב וח, 
ות, הנכללים
חוק ביטוח בר

קופות הח ות
 לא יגבו תש
העברת סכומ

הקרן לפ צעות
בריאות  טוח

באחריות חב
ח רכב מנועי 

ובח 1975- "ה

אספקת השיר
, נקבע כי על

בחודש  ושגב
טוח להעביבי

גבים ממבוטח
פגעי תאונות 

פעילות פסקת

ביטו כל, עבר
"מבע רכב פגעי

ל אחת מחבר
חרות מבוקרת
חוק תנאי תח
ביטוח חובה 
עוסקים בביט

, ב2003נואר 

טיפול בתביע
טיפול "קרנית
סדרים לתקופ
קרנית) התשע

. החל מינו199

המשך לרפורמ
התאם לכללים
ל פי עקרונות
תחשבות בפר

מי מאגר קמת

5מהלך שנת 
נשען על מאג

Israel Lt ל)
שמעותית את
שאיות להשת
ובה. עלות הק
רכי השימוש
שר פורסמו ע
קביעת כשירו
תקנות ביטוח

האחריו עברת

חוק המסגרת 
), הת2009-201

נפגעי תאונות
חראיות למימ
שירותים העי
חברות הביטו
שירותי בריאו

ח": להלן( 199
לאחריואמור, 

ופות החולים
חוק מנגנון לה

באמצחולים (
לפי חוק ביט

יישארו ב ילו
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ביטוח רכב רכ

ב רכוש מתבצ

פתחויות המש

  ים שחלו בו

כוללת כיסויים
 הרכב המבוט

 ויים נוספים.

לשתי קבוצות
טון המענ 3.5

 הפיקוח על
) ביט2( - לן ו

פופה לתנאי 

כיסויים הביט

ש ונזקי רכוש
 אופנועים, מ

1986-התשמ"ו
תאמה). הפולי
חברת ביטוח
ת ניתן להוס

  ם.

וחי הרכב נכ
שאיות, אוטו
ת הפוליסה הת

  וש

ינה, לרוב, לת

עיל, למגבלו
5(ראה סעיף 

אינו אחיד ות
, גהמובטח ל

ר על ידי המפ

נות בכך שהן
זנבהתביעה ("

  תר.

לוצים מיוחדי

ראות הדין הח
הוצאו על פ

ת החלות על 

המר ות הדין
י ההוראות ה

  הפעילות

רת פוליסת ב

ם ביטוח רכב

 מגמות והתפ

עילות ושינויי

 רכב רכוש כ
הנגרם על ידי
ילוב עם כיסו

וש מתחלק ל
5שמשקלו עד 
עים בתקנות

כמפורט להל 
יסה שאינה כ

ם הביטוח והכ

וח נזקי רכוש
צד ג'), למעט 
רכב פרטי), ה

", בהתתקנית
ח  לרכב אשר

ליסה התקנית
ש המבוטחים

בתחום ביטו 
מש - טון  3.5 

פים להוראות

יטוח רכב רכו

ש הי רכב רכו

ה, כאמור ל
סה התקנית (

ח רכב רכוש א
 המצטבר של
תעריף מאושר

ם זה מתאפיי
 לבין יישוב ה
יעה ארוך יות

, תקינה ואיל

ת כפוף להור
 והתקנות ש

קה המרכזיות

תמצית הוראו
ריוש, וכן עיק

  רכוש

ל תחום הלי ע

מוענק במסגר
  להלן.

קבוצה בתחו

,מאפייניםפר 
  בתחום זה.

נה תחום הפע

ליסת ביטוח
ן נזק רכוש ה
 בלבד או בשי

טוח רכב רכ
רטי ומסחרי ש
תקנית הקבוע

 1986- תשמ"ו
ון, על פי פולי

אור של תחום

פוליסה לביטו
קיף וביטוח צ
וזה לביטוח ר

הפוליסה הת" 
ביטוח מקיף 
מבוטח. לפול
חבויות ולרכוש

אמור לעיל, 
מסחריים עד 
שר אינם כפופ

פיינים של בי

ליסת ביטוח 

פוליסה כפופ
מסגרת הפולי

תעריף לביטוח
סיון התביעה
הוג ברכב. הת

ביעות בתחום
קרה הביטוח 
מן יישוב התב

בלות, חקיקה

חום הפעילות
וזה הביטוח,

  עת לעת.

מגבלות החקי

תהלן יפורטו 
טוח רכב רכו

   ה:

טוח רכב ר

מידע כלל 5

הכיסוי המ
כמפורט ל

פעילות ה

להלן מספ
הקבוצה ב

מבנ 5.1.1

פו
כןו

ג' 

ביט
פר
הת
הת
טו

תיא 5.1.2

הפ
מק
חו
 -ו

לב
המ
לח

כא
ומ
אש

מאפ 5.1.3

פו

הפ
במ

הת
ניס
לנ

תב
מק
זמ
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תח
חו
מע

למ

לה
ביט
זה
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 1986-מ"ו

 התקנית 

ת לרכב, 
מסוימים 

 ללא מקיף
 ובתנאי ,

 לביטוח ה
ת הנהוגה 
 פרטיים 
 כמו כן, 
 המשמש
) 2קופה. (

 השפעת 
 לרבות ב,

 בו ותקנו
 אליו דים
  או דשים

 לקבוע ם
 ונזק צמי

הפוליסה, 
 תאונה ב
הרכב  של
 השלישי 

 בשל ישי
 רווחים דן
 מסחרי ב
 קביעת )9
 מנת על ה

 גניבות), 

 וכן נהלי 
ב לרשות 
רכב שלא 
הרכב ולא 
ך מורשה 
רשם כדין 
ת הגבלת 
ן ורישום 
דירות את 

ק מכירת 

ביטח את 
 הנזק או 
 הכרוכות 
ם ת רכבי

פרטי), התשמ

וש. הפוליסה
  המבוטח.

ליסה התקנית
על כיסויים 

מ ביטוח ,קיף
,בלבד' ג צד 
.  

חוזה(תנאי  ח
ליסה התקנית
 על כלי רכב
.פני התיקון)

ה המנגנון וי
תק צעבאמ ה
תחת נתון ה

לרכב שנגרם
המיגון שהו עי

הצמוד בזרים
חד בחלפים 

בהתאם יבואן
עצ נזק של רה
ה במסגרת ה
עקב ניזוק בו
ש והעברתו 
הצד של עתו

שלי צד של 
בשל אבד צוי
רכב הוא שבת
9( הרכב. תת
ובפוליסה מה

שים (מניעת

י או תיקון 
ת רישיון הרכב
ח את כלי הר
 את רישיון ה
יון מאת מוסך
שר הוחלף נר

תקנות 2007 
(ניהול יומן ת)
המסד ,2007-

("חוק 2008-"ח

כל מבטח שב
 ופירוט סוג 
ד ההוצאות 

אודותסמכים 

ביטוח רכב 

טוח רכב רכו
ורק לטובת ה

 לשינוי בפול
ת הביטוח, ע

מק ביטוח בין
 וביטוח נות

ל ידי המבטח.

ביטוח עסקי 
נות את הפול
 שתחול רק 
שהיה נהוג לפ

שינו )1אים: (
הפוליסה את 
היה הנהג שר
 נזק או בדן

אמצע הרכב, 
הא או דין ח
שנתיים עד 
י יצרן או ת
במקר כפולה 
מכוסה אינו י
שרכ שלישי 
לשמירתו ות

הגע והוצאות
מוכחים דים

פיצ יעות, וכן
המוש שהרכב
השבת הסדרת
הרשימ תה בדף
  .דמה

 רכב משומש

ם פירוק כלל
ח להחזיר את
 מוכר המבטח

חזיק בטח לה
 המבטח רישי
ר כי החלק אש
ורסמו במאי
מניעת גניבות
רכב), תשס"ז

אות), התשס"

זכאי לקבל מ
מו בעד הרכב
ת תשלום בע
בת שמירת מ

תנאי חוזה ל

 התקנית לבי
להרחיבו אך ו

ש, המתייחס
 בשלב הצעת

ב לבחור יכול 
תאו מפני וי

שר תועדה על

על הפיקוח 
תקנות מתקנ
 שלישי), כך 

כפי ש טון 4
שינויים הבא

מבטל הוא ר
כאש דרכים

אב יכלול וח
דגם של סית
מכוח בו צאים
 שגילו רכב
אחריו לגביו
עצמית תפות
תוצאת שנזק

צד רכוש של
סבירו וצאות

ו הנזק את קן
הפסד  בשל
תבי העדר חת
ש ובלבד קונו

) ה8לעסקו. (
אות לרשום ה

א רעידת יסוי
לות בחלקי 

לי רכב לשם
ב את המבטח
ק כללי. באם 
חובה על המב
 הרוכש לידי 
ת חלק, אישור

פהאמור, ק 
 משומשים (מ
ימוש בחלקי 

  ב.

ידע וגילוי נא

רכב משומש ז
יטוח ששולמ
 רשאי לגבות
על מבטח חוב
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קי ביטוח (ת
  ") ש

הפוליסה סח 
שניתן ל ,מאלי

ת רכב רכוש
בוטח לוותר,

 טחוך שהמב
כיסו ללא יף

ה מפורשת אש

תקנות מורס
הת .2012-"בע

 (עצמי וצד 
4 עד (לעומת

היתר, את הש
כאשר מבוטח
בתאונת דלת
מקרה ביט י

הבסיס בחבילה
הנמצ אבזרים
תיקון חובת

שיש רכב ן
השתת גביית
ש אף על כי

ר נזקי כיסוי
הו הבאות: ת

לתק ניתן בו
שיפוי אונה,

הנח ואבדן ית
תיק לצורך ב

ומשמש ישי
חובה והטלת 

כי ) הסדרת10
ורישום פעול

יין מכירת כ
. החוק מחייב
ר לשם פירוק
טרות תיקון, ח
 אשר ימציא 
 בעת החלפת
ל. מכוח החו

חלקי רכבת ב
 והגבלת השי
ף של כלי רכב

ש (זכאות למי

כי מי שרכש ר
ם תגמולי הב
ולמו. מבטח 
החוק מטיל ע

  .בע שנים

על עסק קוח
נות רכב רכוש

נוסבעות את 
מינימכיסויים 

תיקון לתקנות
הפוליסה למב

כך ,להלן) 5.2 
מק ביטוח, ה

עשה בהודעה

, פור2012 ריל
התשעתיקון), 

מנועי רכוש
טון ( 3.5עד 

תקנות, בין ה
למ פרמיה חזר

מוגד עצמית 
כי קביעה )3

שב המכלולים
והא המבטח,
ח )4מפרט. (
תיקו  חובת

על איסור )6
הבהרה )7. (

כ בגין שולמו
ההוצאות את
ש ביותר רוב
הת לאחר צו

עצמי תתפות
הרכב של תתו
צד שלי עלות
 אחידה כינון

0השקיפות. ( 

ת השימוש ו
19  

ע נהלים לענ
 חלקי חילוף.
 הרכב הועבר
רוק אלא למט
די הרוכש עד
קן כנדרש או
ת החוק הנ"ל
ישום פעולות
ל גניבת חלק
ם חלקי חילוף

 רכב משומש
  ש")

היתר, כ, בין 
 אודות סכום
ך שבשלם שו
דע כאמור. ה
 ידו למשך שב

  הדין ראות

הפיתקנות  
תקנ(להלן: "

התקנות קוב
מהווה סל כ

בהתאם לת
מאפשרת ה
(ראה סעיף 

גניבה כיסוי
ויתור נעושה

אפר בחודש 
)(תפרטי רכב

רכב בענף 
ומסחריים ע
כוללות הת

הח לחישוב
 השתתפות

3אלכוהול. (
וה האבזרים

דרישת לפי
ב שנקובים
)5קוריים. (

6באחריות. (
לצד שלישי

שי סכומים
א גם יכללו
הקר למקום
חפצ למחוז
הש תשלום
השבת בזמן

בבע שנמצא
דמי נוסחת
 את להגביר

חוק הגבלת 
998 -תשנ"ח

החוק קובע
רישום לגבי
הרישוי אם
למטרות פיר
להעבירו ליד
כי הרכב תו
לפי הוראות
השימוש ורי
בו, דיווח על
נושא רישום

חוק מכירת 
רכב משומש

החוק קובע,
הרכב מידע
ירידת הערך
במסירת מי
שבוטחו על

הור 5.1.5











 

 2011 ואר
- ), תשנ"ג

, כך אזרח
איסור על 

 אזעקה ת
 רב כאמו
 ניםם יש

הרכבים  
 התקנות. 

תגדל  כב
, נעותמו 
פני  פהצו

לה שלא 

 הינו ,קון
משרד די 

מחירונים 
ן תשלום 

לקי רכב 
. 2012-"בע

 תיקון על
 כלי עברת

להוראת  
 כלי יבות

שום "נזק 
את נוהל 
 פברואר 
תי שנגרם 
לטיפולם. 
מפורטות 
במערכות 
 המהותי 
ל מורשה 
ק מהותי 
רה יישום 

מאות כלי 
ת שמאי 
רחבה של 

לשמאים  

העניינים 
 הוראות 
ם בהליך 

 ק.
 בתנאים 

"מ בעוח 
 .בכלי רכ 

ינו בחודש .2
(מניעת רעש)
אטית של ה

ות בהן חל א
מערכת פעלת
ברכב עקההאז
של רכבי קרה
ליבע שוידר
לתן של יתח

רכ בכלי ולית
יוו האל ות
מידע צ ינהה

רכה זו עלול
 .הדוח 

של התיק קרו
על ידפורסם 

כניים גם במ
אומדןלצורך  

 פעולות בחל
התשעתיקון), 

ע איסור חלה 
הע על איסור

ךהחוק הפ. 
גנ מספר חתת

ת לעניין ריש
חליף את הורא
ף עד לחודש
נזק משמעות
רכב המגיע ל
 למערכות המ
ם מכאניים ב
ה בדבר הנזק
קצועי במפעל
ערה בדבר נזק
על פי ההצהר

  .חקיקה

לעניין שמ 20
יינים בפעולו
תוך רשימה ר
כללי פעולה 

צמצום ניגוד 
ע, בין היתר,
רת מעורבותם
ך שומת הנזק

פטור תןמל 
חברות הביטו

 ונותתא ריית

2011-התשע"א
עת מפגעים (
סביבתו הפרט
יב את השעו

הפאיסור על 
לת מערכת ה

מק, ובקנותת
ם התקנות י
ים ממועד ת

קו עקהאז ת
שאזעקוות, 
החברה  רכת

חום זה. הער
 עדבוהה במו

ות הנ"ל. עיק
יפשייקבע ו ל

 הרכב העדכ
שווי רכב עת 

2013.  
מוש ורישום
את שעה) (ת

לפיה בתוקף,
וא הפלסטינית

.כאמור טחים
להפח שלעיל

והצהרת כוונ
 שאמור להח

יתה בתוקףיה
 לציבור על נ
ואם לתקן ר

שאירע נזק 
למעט נזקים

ערה נוסח לה
או מנהל מק
 ברישום הע

עיצוין, כי וי. 
חרוך בשינויי 

001 מאפריל 
ם ניגוד העני
שמאי רכב מת
 היתר, גם כ

צפול בנושא 
קובעה צד ג),

וטחים, הגבר
וטחים בהליך

ם עסקיים ע
ח שלסליקה 

היסטורל וגע

 .625) 3"ד נה (

ש) (תיקון), ה
 תקנות למני
די הרעש בס
 התיקון הרח

גם א , היתר
 איסור הפעל
רסומן של הת

מועד פרסו 
שנ 6ד תום 
הפעל איסור
מהגניב סוים

הער. מהותי 
 החברה בתח
ת אי ודאות גב

  2012-"בשע
התקנושומות 

התאם לנוהל
הנראה, קודי
ם לצורך קביע
3לחודש מרס 

הגבלת השימ
הורא - 4מס' 
ש שעה ראת

ה האזרחית ת
בשט לתיקון 

 השעה וראת
ה התחבורה, 
ובר במתווה

שה 2011מבר 
מסירת מידע
למוסכים בבו
חי מהותי כנ

, 1961-שכ"א
לו בהצהרה: 

שמאי רכב  
חו על הצורך
במשרד הרישו
שיון הרכב כר

משפט העליון
טרתו צמצום
טח לבחור ש
ר נקבעו, בין

רכז את הטיפ
רכב (רכוש ו
זכויות המבו
ות כלפי המב

על הגבלי נה
הס כז, מרטוח
בנ מידע גרא

הביטוח ואח', פ"
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 (מניעת רעש
המתקנות את
פחתת מטרד
גרימת רעש. 
שונים, ובין 
 תחולתו של

פר ממועד נה
יאזעקה לפנ
 האזעקה עד

מא וכתוצאה 
מס ואחוז ה

, בהיקף לא
עילותה של 
גביהם קיימת

הת), 11' מס 
 פורסמו ברש

, בהיון הרכב
טמעו, ככל ה
את המבטחים
תקנות נקבע ל

חוק ה םורס
ות) (תיקון מ

הורקבוע של 
האחריות טחי
אחר רכב ת

הו של רומתה
פרסם משרד

מדו ון הרכב.
חבורה, מדצמ
אמור הינה מ

וונטי לעי רל
נזק ביטוחדר 

התעבורה, תש
כמו כן, נכלל 

קביעה כיב; 
תאונה, ידווח
רכות מידע ב
תי מהותי בריש

  ח רכב 
 של בית המ
קח חוזר שמ
פשרות למבוט
ארצית. בחוזר

   שומות.

סם חוזר המר
אות ביטוח 
לוי הנוגע לז
רחבת השקיפו

מונהחליט המ
הביט חברות

מא הקמתעל 

 נ' המפקח על ה

יעת מפגעים
הקנות הנ"ל, 

מטרתן הפ ר
הגבלות על ג

ממקורות ש ש
י רכב. מועד 

שנ חצי בתוך
ה מערכת הא
ו לנתק את

ייתכן, חברה
במידהגניבות 

 ככל הנראה
בוסס על פע
קב נסיבות ל
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S&P.  

מבטחי מש
(באלפי ש"

שם מבטח

  המשנה

Swiss 
ance Co

e Zurich

NER RE

כמקובל ב
הפרמיה ה

לתיאור ה
Lineענפי 

5.5
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ע ביטוחי. 
טח אשר 
ת שרכש. 
יקון שבר 

 ובכללם 
  .ספים

וצה ראה 

  

נת הדוח. 
לעומת  1
  . 15.7%ל 

  

המשתנה 
ם זה על 
 ייחודיות 

המודל ה, 

ת על ידי 
ה שוטפת 

הישראלי 
שיבוב בין 
אינו עולה 
(מוסד זה 
 מחייבת, 
 בתביעה 
 עסקיים 

יצוין, כי  

5%

5%, שוב

בקרות אירוע
ם לפיהם מבו
לכתב השירות
ב, שירותי תי

ומים שונים,
ם וספקים נוס

 ברמת הקבו

 לביטוח ישיר.

 בתחום בשנ
6.2%וק של 

 נתח שוק של

המוצר הוא ה
ה דגש בתחו
ללים הטבות 

 הביטוח שלה
  מבוטחיה.

מחירים מכוונ
מבצעת בדיקה

 

טוח למרכז ה
א תביעות ש
ש בסכום שא
מוסד בנועם (
רר בהליך זה 
מוסד בנועם
ה על הגבלים

 .שנים שלוש

6

7%, איילון

%, אליהו

הכשרת היש

9%, ביטוח ישיר

5%

 למבוטחים ב
ספים אחרים
ות בהתאם ל
תי גרירה לרכב

 ביטוח בתחו
 ספקי חלפים

תיאור הנושא

בות חברות ל

תה המובילה
צה בנתח שו
ת התחום עם 

לכך שמחיר ה
שמה הקבוצה
מובחנות וכול

מערך סוכני  
לנוחיות  כים

כן, שחיקת מ
ה. הקבוצה מ

  רחש בשוק.

 חברות הביט
לוקות בנושא
גין רכב רכוש
 באמצעות מ
 החלטת הבור
. התשלום למ
 ידי הממונה
שנוספת של 

6%, מגדל

ב

%, שירביט 
2%, טוח חקלאי

תן השירותים
 שירותים נוס
וטי, יקבל שיר
 היתר, שירות

לוק תביעות 
אים, מוסכים,

תחום זה. לת

ביטוח, לרב ה

הקבוצה היית
החזיקה הקבו
ל הובילה את

   לן:

קנית מוביל ל
וח. אי לכך ש
לאוכלוסיות מ

קבוצה הינם
רשת של מוסכ

ישה של הצרכ
תי של החברה
ת עצמה למתר

ה בין איגוד
"), לפיו מחם

אלו שאינן) ב
לא תתבררנה
). ות הביטוח

רות הביטוח.
זה אושר על

לתקופה ננה 

12%

ביט

AIG,
3%

,  ה ביטוח
2%

  75 - א 

ים לצורך מת
ים עם נותני
רות הרלבנט
טח הינם, בין 

  עוד.

 נלווים לסיל
ים, שמאחוקר

בפעילותה בת

רבית חברות

ת הביטוח, ה
ה 2012 שנת 

 קבוצת הראל

 בתרשים להל

לפוליסה התק
 פוליסת ביט
המותאמים ל

תחרותי של ה
קשרות עם ר

החלטת הרכי
מדה התחרות
 להתאים את

   פעולה

שיתוף פעולה
בנועם: "להלן

איגוד והן כא
ת המשפט אל
די איגוד חברו
קת איגוד חב
טוח. הסכם ז

הממונ היתר

,פניקס

שלמה
%

   ם

מוסכים שוני
שרה בהסכמי
את סוג השי
יתנים למבוט

חלופי ו  רכב

שת שירותים 
ת עורכי דין, ח

ספק כלשהו ב

וש פועלות מ

ים של חברו
אשונים של 
שנה הקודמת,

מוצגיםברות 

יד בהתאם ל
בוטח לרכוש 
ים ייחודיים ה

ת מעמדה הת
וכן התק משת

תנה מרכזי בה
לפגוע במעמה 

נחות על מנת

סכמי שיתוף פ

תם הסכם ל
וכים בע"מ (ל
לו החברות ב
תוגשנה לבית
 ונבחר על יד
מצעות מסלק
 חברות הביט

התקבל  201

16%, ת מנורה

ותני שירותים

הסכמים עם 
הקבוצה התקש

 שלו כוללת 
ם השונים הני
ברכב, שירותי

קבוצה רוכש
פעילות, מאת

אין תלות בס
  להלן. 

יטוח רכב רכו

דוחות הכספי
החודשים הר

. בש2011שנת 

ק לפי חבח שו

ביטוחי האחי
בהחלטת המב
חרותי ומוצרי

  .כלוסיות

המחזקים את
בו היא משת

ת המחיר משת
תחרים עלולה
ריף ורמת ההנ

מהותיים והס

נחת 2002מאי 
 ויישוב סכסו
יטוח (הן כאל

ש"ח, לא ת 10
עלות פרטית 

באמ תתבצעמ
רות מוטל על
11 חודש מאי

קבוצ

12%, כלל

15%, הראל 

ספקים ונו 5

לקבוצה ה
כמו כן, ה
הפוליסה 
השירותים
שמשות ב

בנוסף, הק
בתחום הפ

לקבוצה א
 9.5סעיף 

  תחרות 5

בתחום בי

על פי הד
בתשעת ה

בש 15.2%

נתוני נתח

הכיסוי הב
העיקרי ב
תעריף תח

ותן אוכלא

הגורמים ה
התעריפי ב

בשל היות
אחד המת
של התער

הסכמים מ 5

בחודש מ
לבוררות 
חברות בי

00,000על 
נמצא בבע

מוהגבייה 
או בבורר
חכאשר ב

כ

5.7

5.8

5.9



 

נועם" כך 
ת מנגנון 

רת הסדר "בנ
באמצעו ןנגד
  וב.

עילותן במסגר
עות חדשות נ
סכם אי שיבו

 על סיום פע
 להגיש תביע
ך להתקיים הס
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טוח ושומרה
א ניתן יהיה
שומרה ממשיך

עו מנורה ביט
ל 2012טמבר 

רה ביטוח לש

הודי 2012ני 
בספט 1 -ם ה

ר, כי בין מנור

בחודש יונ
החל מיום
זה. מובהר

  

  



   

 

וביטוח ש, 
פעילותם 

 

הייחודיות 

הביטוחים 
רקטורים 

ביטוח ס ו

ת, ביטוח 
ביטוח  "

מהותיים 
חים אלו 

 טווחות (

ל פעילות 

 כתוצאה 
אלא גבול 
 הוצאות 
ר ומדובר 
ך זמן רב 

טען (ימי 
, ) בנפרד

 .לקבוצות

 ביטוח רכוש
י אשר היקף פ

  שומרה. וח 

 ההוראות ה

כב חובה. ה
, אחריות די
יטוח כלי טיס

ח מקיף דירות
תאות (להלן:

 לעיל ואינם 
ה. בין ביטוח
אונות אישיו

פיע בעתיד על

 כלפי צד ג', 
כום ביטוח א
 נזק בתוספת
ה, אך מאחר
 מורכב ואורך

עט ביטוח מט
ר כל משלוח

  

 לפרטים ול

יטוח חבויות,
ביטוח הכללי

מבטחים ביטוח

חום זה וכן

ט ביטוח רכ
ות מקצועית,
 חוק מכר, בי

 וכולל ביטוח
למשכנתקים 

ומי הפעילות 
ן אם כקבוצ

ביטוח ת ות)

עשויים להשפ

גין אחריותו 
לא נקבע סכ
 במקרה של 
נו לרוב לשנה
ת אלו הינו 

  תי עסק.

דרך כלל, למע
וי ניתן עבור
  כל פרויקט.

בוצה ביטוח
 של שנה. 

ם עיקריים: בי
ם יתר ענפי ה

עות מנורה מ

ענפים בתה 

חבויות, למעט
אחריובידים, 

מוצר, ערבות 

ק פיזי לרכוש
 ללווי הבנק

  יהלומים.

א נכללו בתחו
ם בנפרד ובין
בויות פיננסיו

שפיעים או ע

 

 המבוטח בג
וחי חבויות ל

שא המבטחי
 הביטוח הינ
 בירור תביעו

לפרטים ולבת

 עד שנה בד
הכיסוכאשר 

רקי הזמן של

מציעה הקב 
רוב לתקופה ש
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שלושה ענפים
ום זה נכללים

בצעת באמצע

חלות על כל

 ביטוחי הח
 אחריות מעב
 אחריות המ

כיסוי נגד נזק
יטוחי מבנה
נדסי, ביטוח י

טוח אשר לא
ברה, בין אם
 ביצוע וערב

פתחויות המש

  ים שחלו בו

כסה את המ
בוטח. בביטו

ילי בו יאסימ
של פוליסות
נו המבוטח, 

צה ביטוחים ל

לתקופה של
כ( פתוחהסה 

ם בהתאם לפר

(טווח קצר)
סות שהינן לר

 מתמקדת בש
כמו כן, בתחו

טוח כללי מתב

לוונטיות הח

  הפעילות

 נכללים כל
ינם: ביטוחי 
ת צד שלישי,

יק למבוטח כ
בתי עסק, ב
מי, ביטוח הנ

ללים ענפי בי
יות של החב

ערבויותות (
  אחרים.

 מגמות והתפ

עילות ושינויי

 

 הינו ביטוח
חדל של המב
 הסכום המק
רות. תוקפן ש
שלמעשה איננ

  ").ארוך

מציעה הקבוצ

הינו פוליסה 
 נכלל בפוליס
סיים הנערכים

   אישיות

( ת אישיות
כוללים פוליס

  אחר 

ה בתחום זה 
 (זמן קצר). ת

ה בתחום ביט

ההוראות הר
  ם בתחום.

לי על תחום ה

טוח חבויות
ם בענף זה הי
שרה, אחריות

  

ח רכוש מעני
כוש, מקיף ב

"), ביטוח ימות

י הביטוח נכל
וצאות העסק
ביטוחי ערבוי
טוח סיכונים א

פר מאפיינים,
  בתחום זה.

נה תחום הפע

 טוח חבויות

טוח חבויות
מעשה או מח
חריות שהינו
שפטיות סביר
נזק לצד ג' ש

תביעות א נבז

  טוח רכוש

ביטוח רכוש מ

טוח רכוש ה
אווירי) אשר 
יטוחים הנדס

תאונות טוח 

תאונו ביטוח
כ ם אילוטוחי

א טוח כללי

עילות הקבוצה
אונות אישיות

  נו מהותי.

עילות הקבוצה

הלן יפורטו ה
ענפים השונים

מידע כלל 6

בענף ביט
העיקריים
ונושאי מש

 כלי שיט.

ענף ביטוח
אובדן רכ
משכנתאו

ביתר ענפי
דיים לתו
נכללים ב

וביט קצר)

להלן מספ
הקבוצה ב

מבנ 6.1.1

ביט

ביט
ממ
אח
מש
נב
ז("

ביט

בב

ביט
וא
ובי

ביט

בב
ביט

בי .6
עפ

תא
אי

פע

לה
לע

6.1



 

 בה בשל 
סח חדש] 

 כדלקמן 
ה בסעיף 

 הנגרמים 
חבות לפי 

, 1980- "ם
 משולב], 

כסה את 
צד שלישי 
ש במהלך 
ת הכיסוי 

צוע בגין 
 לקוחינו 
הגשת יס 

 בגין נזק 
 מלהיות 

אי משרה 
ך תקופת 

 היאוסה 
 המשרה 
סוי עבור 
המוגדרים 

ת הגבוהה 
ע ביטוחי 
 באקלים 

.  

ם לסיכוני 
 כולל טיס

צה בענף 

לת דירה 

תכולתן), 
הכיסוי  ף

ת (להלן: 
 לתכולה 
קי צנרת. 
שינוי הינו 

 עשוי לחוב 
ת הנזיקין [נוס

ות, הינםחבוי
ה ראה הרחבה

ו לנזקי גוף 
מכוסה היא ח
גומים, התש"
לאומי [נוסח

  

צד שלישי מכ
ש שנגרמו לצ
 אשר התרחש
המבוטח את

 של בעל מק
שי, בין אם ה
נערך על בסי

של המבוטח 
אחר שפסקו

קטורים ונושא
 המשרה בתוך
החבות המכו
ת על נושאי

כשת את הכיס
נו בעבר וה

ת אי הודאות
 קרות אירוע
 מהשינויים
עות וחומרתן

בדן הקשורים
ט כלי ביטוח 

שווקת הקבוצ

וביטוח תכול

וח דירות ו
היקףת את 

רתן בתקנות
ת כולל כיסוי
דת אדמה ונזק
ה רק אם הש

  ו בתחום

חבות שהוא
ראות פקודת

וצה בענף הח
סגרת ענף זה

בגין אחריותו
ח. החבות המ
 למוצרים פג
ק הביטוח הל
 בסיס אירוע.

חריות כלפי צ
י גוף או רכוש
ירוע תאונתי 

רכש ה נהגי
  ס אירוע.

 את חבותו 
נזק לצד שליש
ת מקצועית נ

את חבותו ש
על ידו, לאו 

  ביעה.

המכסה דירק
ם ונושאי ורי

יעה. ה התב
חבות אישית
החברה, הרוכ
 ו/או שכיהנ

את בשל רמת
שך הזמן בין
"),עות ארוך

כיחות התביע

ה נזק או אוב
. אוניותגופי 

.   

הרכוש שמש 

דירה ומבנה 

 חוזה לביט
") מגדירותות

ולתה, כהגדר
 ביטוח דירות
קי טבע, רעיד
 התקנית דירה

חיים שנכללו

מבוטח בשל 
ט מתוקף הו

 עוסקת הקבו
המוצעים במס

וי למבוטח ב
 אצל המבוטח
ק האחריות 
יסוי לפי חוק
בדרך כלל על ב

לביטוח אח 
 דין, בגין נזקי

שנגרם מאיק 
 הפעילות ב
ך כלל על בסיס

יטוח המכסה
ת שתוצאתו נ
יטוח אחריות

וח המכסה א
או שווקורו 

סיס הגשת תב

ביטוח  -  רה
ל ידי הדירקט
בסיס הגשת
ת, המטיל ח
וח זה הינה ה

ניםם המכה

נף תנודתי וז
ן היתר, ממש

זנב תביע ("
המעלה את ש

ביטוח המכסה
שייט מכסה ג

.נסיעה אונות

 של ביטוחי 

ביטוח מ - 

יטוח (תנאי
התקנו זה: "
רה ותכו די

 פי התקנות,
צה, כיסוי נזק
את הפוליסה 

  78 - א 

יסויים הביטו

כסים את המ
כל דין, ובפרט

  ").נזיקין

רכזיים בהם 
 והמוצרים ה

כיסו -  בידים
 כדי עבודתו 
או לפי חוק
ורי, מעל הכי

וח נערך בביט

הפוליסה -  י
טח על פי כל 
וטח בשל נזק
 בקשר עם
ה נערך בדרך

בי - קצועית
תו המקצועית
 אם לאו. בי

ביטו - המוצר
מוצרים שיוצ
ה נערך על בס

ם ונושאי מש
שהופרה עלת 

 נערך על ב
 חוק החברות
פוליסה בביטו
והדירקטורים

ות נחשב לענ
 הנובעת, בין
זק למבוטח
ה וי התרבותי

ב - כלי שייט
 ביטוח כלי ש

תא וביטוח ים

ים עיקריים 

קיף דירות)

על עסקי ב
סעיףבהלן 

אלי למבנה
"). עלת דירה

וני אש, פריצ
ולה לשנות א

 הביטוח והכי

  ח חבויות

 החבויות מכ
יותו מתוקף כ

פקודת הנן: "

 הביטוח המר
יין הפוליסות

  להלן):

ח חבות מעב
ד בשל ותוך 
דת הנזיקין א
טוח הינו שיו

. הב1995- נ"ה

צד שלישי ח
תו של המבוט
נו עובד המבו
פת הביטוח
זטוחי. ביטוח 

ח אחריות מ
 בביצוע חובת
המבוטח ובין

  עה.

ח אחריות ה
רם על ידי מ

טוח זהקתו. בי

ח דירקטורים
 חבות חוקית
טוח. הביטוח
רה מתוקף 
רה. בעלת הפ
אי המשרה 

  וטחים.

ביטוח החבוי
וב התביעות
 תשלום הנז
פוטי ומהשינו

ח כלי טיס וכ
פה או שייט. 

מטוסי גופי ח

  ח רכוש

 סוגי כיסויי
  ח רכוש:

ח דירות (מ
  רים.

ת הפיקוח 
(ל 1986- מ"ו

טוחי המינימ
ליסה התקנית
בנה כנגד סיכו
ת הביטוח יכו

נפי אור של ע

ביטוח 6.1.2
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סוכמו בין 
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 נתי.
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ת ביצוע שמה
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ערבויות פיננ
ות פיננסית ש
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מהכנסות 
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 בביטוח ח

 

מהכרה ברווח 
ברה מנפיקה 
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המכונה בחוק
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מקצועיות 
עם יועצי 
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 הכלכלי במש
 עסקים חדש

ביטוח, בתשע
סות בתחום

בדב לפרטים 
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 המלאים 
אור הינו 

  בה בשל

ל קיומו ש

כוסה לפי 
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ביטוח או 
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AA+ ,AA-  

שלה בתחום ה

10%ה מעל 
  דוח:

  כלל
 פרמיה  ת
לביטוח  ח

 משנה 

 44,916 

 15,628 

  הלן.

מפרמיה ברוט

 2012  

20.7% 

הביטוח בתח 

 המשנה שלה
ד ג' מאוגדים

ביטוח אחר י
ם הוא על בס

 יחסיים ובחו

ם מהגבולות 
יטוח המשנה

סי/לא יחסי)

ים מרכיב קט
מסכום הביטוח

צעות הבנקים

ה ובפרט הת

,ברה מקבילה
A ,+, A+, A

טחי משנה ש
  דוח.

חבויות מהווה
המתוארות בד

2012  

אחוז מ
פרמיות  
לביטוח  ח

 משנה  

5  43%  

2  17%  
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לה 9.7סעיף ה 

כולל מע"מ) מ

שנה בכל ענפי

ה עם מבטחי
ביטוח צד, ם

פיבעננזק. ת ה
שנה נפרד גם

ברה בחוזים 

אחריות חורגי
 בהסכמי בי
 הנרכש (יחס

.  

ענפים הכוללי
עור מוסכם מ

מכרים באמצ

בטחי המשנה
  הלן.

 S&P או חב
A -  הינו: 2012

הקבוצה למבט
כון למועד הד

רמיה בענף ח
ח) בתקופות ה

פרמיה
לביטוח

 משנה  דינה

51,085   ויץ

20,794  יטניה

הקבוצה ראה

ור העמלות (כ

  רמיה ברוטו

ם מבטחי מש

קשרת הקבוצה
בות מעבידים
בוסס על שנת
כם ביטוח מש

  ליסה. 

תקשרת החב
  פה.

ם גבולות הא
 אינו נכלל
טוח המשנה

יטוח המשנה.

 היחסיים, בע
יעוע בודד בש

משכנתא, הנמ
  טטיבי").

ם מבקבוצה ע
לה 9.4סעיף ה 

 

המשנה, לפי 
2 בשנתבויות 

ה של סיכון ה
מי הביטוח נכ

 שחלקם בפר
ם (באלפי ש"ח

  דירוג 

S&P מד

AA- שו

A+ ברי

הנושא ברמת 

טים לגבי שיע

מלות ביטוח מפר

  שנה

ות החברה עם

פעילות, מתק
ביטוח חב פינ

Excessהמב ,
קיים הסכוצר 

תום של הפול

טוח רכוש מת
נגד קטסטרופ

סוימים, בהמ
יסוי הנדרש
בי). סוג ביט
יסוי בשוק בי

טוח משנה בי
לום בגין אירו

דירות אגב מ
ציפי ("פקולט

התקשרות הק
Multi-L ראה

 טוח חבויות 

רוג מבטחי ה
ענף ביטוח חב

יעור ההעברה
מדמ 43% -ל כ

בטחי משנה 
משנה בתחום

  ם מבטח

  משנה
Swis

Reinsurance
C 

Lloyd 

לתיאור ה

להלן פרט

שיעור עמ

ביטוח מש 6

התקשרויו

בתחום הפ
Lossענ .

s of Loss
וחבות מו
שנת החית

בענף ביט
החברה כנ

בעסקים מ
או שהכי
(פקולטטיב
והיצע הכי

בהסכמי ב
את התשל

בביטוחי ד
משנה ספצ

לתיאור ה
Lineענפי 

ביט 6.6.1

דיר
בע

שי
של

מב
המ

 

שם

המ

ss 
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Co

d's
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ה בחוזים 
  

מד ברמה 

מסך  10%

20  
אחוז 
  מכלל 

 פרמיות 
 לביטוח 
  משנה

17%  

12%  

בהסכמים 

קשר עם 

 רופאים, 
עות בענף 
 הביטוח 

  פא.

ת חברות 
וצת כלל 
 בתשעת 
מה לשנה 

 שוק של 
 12% - ל כ

 שוק של 

קשרה החברה
A-, A ,AA+. 

הפעילות נאמ

%הווה מעל 
   בדוח:

010

   
  פרמיה ת 
  לביטוח ח 
  משנה  

  49,644  

  33,677  

שנה (למעט ב

ם שונים בק

דין, חוקרים,
 סילוק תביע
גרת פוליסת
תי ביקור רופ

ני התאחדות
הראל, קבות 

ולים בתחום
בדומ ברוטו 

חזיקה בנתח
נתח שוק של

עם נתח 201

איתם התק, 
 -AA,A+ ,A

השלה בתחום 

ש ואחרים מה
ת המתוארות

2011  
אחוז 
מכלל 

פרמיות  רמיה
לביטוח ביטוח

משנה  משנה

64,232 20% 

38,675 12% 

ממבטחי המש

ותני שירותי

 מאת עורכי 
בין אם לצורך
מבוטח במס
ביתיים ושירו

 על פי נתו
ם הינן קבוצת
הגופים הגדו
 דמי הביטוח

בילה בענף ומ
נבה מחזיקה 

1בשנת  ימיש

,ברה מקבילה
הינו:  2012 ת

טחי משנה ש
   דוח.

 ביטוח רכוש
ש"ח) בתקופות

201  
אחוז 
  מכלל 

פ  פרמיות 
ל  לביטוח 

מ  משנה

25%   2

10%   5

המתקבלות מ

כמים עם נו

רותים נלווים
ים נוספים, ב
 אשר רכש 
שירי חשמל ב

  .החום ז

  הלן.

יטוח במשק.
ועלות בתחום
של שלושת 

מסך  55% -כ

וצת כלל מוב
. הקבוצה201

החמה למקום 
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 S&P או חב
בשנתואחרים 

הקבוצה למבט
כון למועד הד

רמיה בענף 
חום (באלפי ש

12

  פרמיה
  לביטוח

  משנה  ה

  87,077   ץ

  33,594  "ב

אין עמלות ה

תקשרת בהס
  ליסה.

ת בעיקר שיר
נדסים וספקי
ספקת שירות
תי תיקון מכש

פעילותה בתח

לה 9.5ה סעיף 

 חברות הבי
הגדולות הפו
אלו, חלקם ש

עמד על כ 20

קבו 2012שנת 
1בשנת  23%

את בהשוואה

   ואחרים

 המשנה, לפי
וכוש וביטוח 

ה של סיכון ה
מי הביטוח נכ

 שחלקם בפר
 המשנה בתח

  דירוג 
S&P מדינ

AA- שוויץ

A+ "ארה

ם מסוג זה, א
  

  ם

 הקבוצה מת
פי רוכש הפול

קבוצה רוכשת
י חשבון, מה
ם לצורך אס

ת, שירוי צנר

פק כלשהו, בפ

הקבוצה ראה

הקבוצה בכל
ות הביטוח ה
 פי נתונים א

012של שנת 

אשונים של ש
% - שוק של כ

במשק וזא יעי

 רכוש יטוח

רוג מבטחי ה
ענפי ביטוח ר

יעור ההעברה
מדמ 61% -ל כ

בטחי משנה
רמיות ביטוח 

  שם מבטח
  משנה
Swiss

Reinsurance
C 

Everest
Reinsurance

C. 

מקובל בחוזים
קולטטיביים).

ותני שירותים

ביטוח כללי 
ת החברה כלפ

יטוח כללי הק
רפואיים, רוא
בויות ובין א
שירותי תיקוני

ות בספאין תל

הנושא ברמת 

ה מתחרה ה
שלושת חבר

על  הפניקס.
 הראשונים ש

החודשים הרא
לעומת נתח ש

הרב במקום 

בי 6.6.2

דיר
בע

שי
של

מב
פר

ש

ה

s 
e 

Co

st 
e 

Co

כמ
פק

ספקים ונו 6

בתחום ב
התחייבות

ביבתחום 
מוסדות ר
ביטוח חב
ובכללם ש

לקבוצה א

לתיאור ה

  תחרות 6

בתחום זה
הביטוח, ש
וקבוצת ה
החודשים
  .קודמת

בתשעת ה
ל 22% -כ

וממוקמת
  .11% -כ
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ת במשק 
חלים בו 
נף ביטוח 
ת איכות 
כוש, כגון 
ורכב ועל 

 (במיוחד 
 פוליסות 
מבוטחים 
שמור על 
דכנית על 

 

סקיות השונות
 והשינויים ה
הגדולים ובענ
ת את חשיבות
לים בענף הרכ
קים כיסוי מו

.  

יסות חבויות
בוצה (למשל 
מה גבוהה למ
ים הבאים לש
 קפדנית ועד

11%, מגדל

8%, ון

החברות העס
טוח המשנה 
ח העסקים ה
בדה המחדדת
ביטוח הכלול
ציפית ומעניק
יקה הקבוצה.

: מכירת פולי
חרים של הקב
תן שירות בר
הלים חיתומי
שרות בקרה 

  

13%, פניקס

איילו

14%

   לן:

וצרים מצד ה
טוח. שוק ביט
בנוסף, בביטו
י ביטוח, עוב
ים. מוצרי הב
מומחיות ספצ
ביטוחי שמעני

קבוצה הינם
ם מוצרים אח
 המבוטח ומת
ה מודלים ונה
רכות המאפש

%, אחר
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 בתרשים להל

 הביקוש למ
חברות הביט
י בתחרות. ב
על ידי יועצי
הורדת תעריפ

דורשים מוני, 
הכיסוי הב ות

תחרותי של ה
שי) ביחד עם
המוצר לצרכי 
בנוסף, לחברה

ידי מער על 

12%, מנורה

ברות מוצגים

פעת הן מצד
מוצרים של ח

גורם מרכזם 
 המבוטחים ע
צרת לחץ לה
דסי ואלקטרו
ססת על איכו

ת מעמדה הת
דים וצד שלי
ה בהתאמת ה

ב ביעות יעיל.
ה המנוטרת

קבוצת מ

19%, הראל 

ח שוק לפי חב

 בתחום מושפ
ע ואיכות המ
מהווים אף הם
רים מיוצגים
בו בזמן גם יו
י, אווירי, הנד
ות בהם מבוס

המחזקים את
מעבי אחריות

ניטין הקבוצה
הול סילוק תב
וחיות הרצוי

   השוטפות.

22%, כלל

נתוני נתח

  

התחרות ב
והן מהיצע
בתחום מ
הדירקטור
הכיסוי וב
ביטוח ימי
כן, התחרו

הגורמים ה
פוליסת א
עסק); מונ
הכולל ניה
רמת הרוו
התוצאות
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שר הינם 
 הנוספים 

ם מחליפי 
 הבסיסי 

גילוי  בעת

וטח אינו 
 תאונות 
ות ונכות 

 ל החיים.
ת ביטוח 

 הקבוצה 

 הבסיסי 
 סלהלן: "

ח הסמכה 
הבריאות 
שלים את 
משלימים 

ביחס  ות
 שיפורים 

  מתם.

 השונים, 
 התפתחה
  הביטוח.

ת הוראות 
מות מעת 

  .זה פרק

ם ביטוח 
  ה:

 לשירותי 
ם על ידי 

ן למת הן
ת רפואי, 
 ,ם חריגים

רפואיים אש 
תי הבריאות 

טיפולים ,חו"ל
סל הבריאות

כספי ב פיצוי

מקרה שהמבו
וכן ביטוח ;

רה מוות, נכו

 ולעתים לכל
פוליסו רבית

  ם זרים.

ם, ממדיניות

סל הבריאות
(לה ו מכוחו

ניתנים מכוח
ביטוחי ה -י 

ם נועדו להש
 הבריאות המ

  סי.

ריאו סל הב
לאור  ,היתר

ת החיים וברמ

מלא לצרכים
ה, אמורהכח 

גיבוי חברות 

טחים, לרבות
פרסמפי שמת

לפ 9.2סעיף ה 

ילותה בתחום
בתחום זה נה

שראלי זכאי 
ם אלה ניתנים

שחבר ב מי 
פי שיקול דעת
וטח. במקרים

ין אירועים 
לשירות ו/או

בארץ או בח 
ן כלולות בס

פהמעניקים  ם

וטח כיסוי למ
נאי הפוליסה
 פיצוי במקר

 מספר שנים
מ את גםתיו 

חלה ועובדים

יםים רגולטור

ס -ון  הראש
 אשר הוצאו
ת החולים ה

"); והשלישין
אות הפרטיים
ף על שירותי 
ריאות הבסיס

משחיקת פע
וגדלים, בין ה
שיפור באיכות

תנים מענה מ
נוכ .תרופותו

ות החולים בג

חלות על מבט
ת המפקח, כפ

פעילותה ראה

הקבוצה בפעי
האחרונ בשנה

י כל אזרח יש
חוק. שירותים

כלפי  וייבות
ו בישראל, לפ
ם מגורי המבו

י ביטוחי בג
ות הבסיסי 

וחים פרטיים
רופות שאינן

יםוכן ביטוח ם

המעניק למב
בהתאם לתנ 

 תאונה כגון

ת טווח של 
תחת מאחד ת

לחו"ל, דמי מח

אוד משינויים

מספר רבדים.
תי והתקנות 
לימים בקופו

שב"ןהלן: "ול
יטוחי הבריא
ת נדבך נוסף
פה על סל הב

המושפתפתח 
שר הולכים ו
חלת החיים וש

ים אינם נות
חדים בחו"ל 
ב"ן בידי קופו

  ם

ראות הדין הח
 וכן להוראות

קבוצה בכלל פ

החלות על ה
בת שפורסמו 

  1994-ד

, קובע כי199
ות מכוח הח

מחוחולים ה 
יינתנבאופן ש

 סביר ממקום
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מעניק כיסוי
לסל הבריאו

  ל.

, כיסוי לניתו
ת ם בחו"ל,

  נים.

יטוחי שיניים

טוח סיעודי ה
ב ,[ADL]ת 

טוחיים עקב 
  דומה.

ליסות ארוכות
ביטוח בריאות

ות לטוח נסיע

מושפעים מא
  הלקוחות.

  ויים בו 

 מורכבים ממ
אות ממלכת
 בריאות משל

עיל וכתי (ל
הביטוח. בית 

רך של הוספת
דרך של הוספ

נו תחום מת
וכלוסייה אש
, עלייה בתוח

 קופות החול
טיפולים מיוח
 הרחבת השב

לוצים מיוחדי

 כפופה להור
וצאו על פיו 

החלות על הק

המרכזיות ה 
 הרגולטוריות

לכתי, התשנ"ד

95ודש ינואר 
ירותי הבריאו

ת וע כי קופ
לולים בסל, ב
ביר ובמרחק 

  הפעילות

ח הבריאות מ
או מוספים ל
חולים בישראל

ים, בין היתר
ולים מיוחדים
ם רבים ומגוונ

ביות כוללים 

ות כוללים בי
ולות בסיסיו

ביט כיסויים 
ם כוויות וכד

חום הינן פול
ב תחום, 201

הכוללות: ביט

 הפוליסות מ
של השתנות 

עילות והשינו

ות בישראל 
 ביטוח בריא

שירותי -שני 
בריאות ממל
צעות חברות
ון והשני בדר
ם ולעיתים בד

הבריאות הינ
של האו איים

חום הרפואה

שלימים של 
וט  השתלות

ות מגמה של

, תקינה ואיל

ה בתחום זה
התקנות שהו

 להלן.

ה מרכזיות, ה

הוראות הדין
קרי ההוראות

 בריאות ממל

ס לתוקף בחו
רטים בסל שי

החוק קובע .
הכלהבריאות 

, בתוך זמן ס

  ת

לי על תחום ה

ביטוח עילות
ם/משלימים א
של קופות הח

כולל בריאות
וטיפושתלות 

אמבולטוריים

יטוחי הבריא
 שה.

טוחי הבריאו
ע מספר פע
הכולל מגוון 
תאונה, שברי

פוליסות בתח
2בינואר  1ם 
ה )קצר(טווח  

כירות וסוגי
מם והעדפות 

נה תחום הפע

ירותי הבריא
התאם לחוק

; הש")בריאות
חוק ביטוח ב
פרטיים באמצ
רבדים הראש
קופות החולים

וק ביטוחי ה
צרכים הרפוא
כנולוגיים בתח

שירותים המש
עיקר בנושא
שנים האחרונ

, חקיקהבלות

עילות הקבוצ
וק הפיקוח וה
עת, כמפורט ל

מגבלות חקיק

ההלן יפורטו 
ריאות וכן עיק

  וראות הדין

חוק ביטוחא) 

וק זה, שנכנס
ריאות המפור
ופות החולים
לוא שירותי ה
איכות סבירה,

טוח בריאות
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תחום פע
תחליפיים

ב"ן) ש(הש

הבביטוחי 
הש ניתוח

וכיסויים א

כמו כן, בי
מחלה קש

בנוסף, ביט
יכול לבצע
אישיות ה
חלקית מת

מרבית הפ
החל מיום

 בריאותה

אופי המכ
ומהצרכים
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-התשנ"ה
 החוק קון
 נוספיםם 
סעיף  הא

צב רפואי 

-התשס"ט

ת ביטוח 
הפוליסה, 
מבוטחים, 
 לביטוח, 
 להמשיך 
ביית דמי 

-התשנ"א

וח רפואי 

. ח סיעודי
ת תכנית 

 פירוטתר, 
אופן  ניין

ה ובעיקר 
הוגדרו  ד

כי סטייה 
מפקח על 
 פיו קיים 

, פרסם 20
 הטיוטה 

ת (להלן, 
 כאמור ת

ח המציג 
ה מפרטת 

 פי עלוד 
ל הפחות, 
 רפואיות 
יחים של 

 להגדרות 
. המבטח 
 יחודשו ו
 ביטוח ת

.  שיניים
סים, בין 
במבוטח, 
אי ביטול 
 שבוצעו 
ם לתנאי 
ול חלופי 

מדינת חוץ), ה
לתיק בהתאם

"ן. לפרטיםשב
רא "ןהשב יות

הוראות למצ

ת קבוצתי), ה

בטח פוליסות
 זהות בעל ה
נימאלי של מ
ם ההצטרפות
רות למבוטח
פקח, אופן גב

ים הוגנים), ה

ק על ידו ביטו

כנית לביטוח
"עריכת ניינם
, בין היתכולל

ענל הוראות 
פרמיהה יעת

עודה משתנה. 
עודי ונקבע כ
בכתב של המ
לחוזר זה על 

012יולי  ודש
.תחלות קשו

 מחלות קשו
בתכניותרות 

מצעות נספח
בהן. הטיוטה
ת כאמור. עו

לכלש שנים, 
אם להגדרות 
 קשים ושכי
צע בהתאם 

שלאינטרנט 
או שישווקו 
תכניו למכור 

ניות לביטוח
יים, המתייחס
יים כמטפל ב
פאה וכן לתנא

יםסה טיפול
יותר, בהתאם
, לקבל טיפו

י בריאות במ
בים בחו"ל. 

ש תוכניותן 
תוכני מסגרת

הביטוח) (הה 

ביטוח בריאות

ינהל מ פן בו
מגבלות על 
ם, מספר מינ
מבוטחים עם
ח, מתן אפשר
ם שיורה המפ

  ת.

הבטחת תנאי

ד זר המועסק

עריכת תון י
שענ בנושא 

כ חוזרודי". ה
טוח סיעודי,
קבהנוגעים ל

ודית בפרמיה
ה ביטוח סיע
שור מראש וב
יוטת תיקון ל

בח סת בסיס.
 לביטוח מח

ביטוח כניות
ההגדר תאמת

ין היתר, בא
ם הנדרשים ב
מסגרת תכנית
ן אחת לחמש
תכנית, בהתא
יכוסו מקרים
תביעות יתבצ

האסגרת אתר 
פוליסות על 

 מבטח יחויב

התוכיר את 
 לביטוח שיני
ין רופא שיני
טפל או המרפ
כי מבטח יכס
עד מאוחר י

בכך, המעוניין

לכתי (שירותי
רותים רפואי
ע למבוטחיהן

במ הניתניםם 

תנאים בחוזה

ם (ביטוח) (ב

ם ביחס לאופ
מ זה:  ובכלל

לפי המבוטחים
ש להמציא למ
וי בדמי ביטו
קרים מסוימים
סה הקבוצתית

שלא כדין וה

להסדיר לעובד
  ריאות בצו.

בעני חוזרח 
קודמים יםר

 בביטוח סיע
 בתכנית לבי
כן עקרונות ה
 פוליסה סיעו
קביעת מקרה
אך ורק באיש
פקח פרסם ט
ה" ללא פוליס
ריכת תכנית
תכח הגדרות ב

הת לצורך ה
, ביוזאת, ם

כיום ושינויים
במ תיכלל שר

בטחים לבחון
בת המפורטת

לכל הפחות י
יישוב ת גם 

, במסנאות לוי
, מדורגת נה

י מועד מאותו
 .זר
חוזר המסדי 

יכת תכניות 
 התביעה לבי
ת הרופא המט
 ,ובע החוזר

טוח, או במו
הר למבוטח 
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 בריאות ממל
רל מימון לשי
שאיות להציע
חס לשירותים

  

סקי ביטוח (ת

ותים פיננסיים

קווים כלליים
ות על ידו, 
 הפוליסה כל
 מסמכים שיש
ודעה על שינו
טוח פרט במק
 ביחס לפוליס

סור העסקה ש

טלת החובה ל
ביעת שר הבר

פרסם המפק
חוזר להחליף

מדריך לקונה 
י המינימאלי 
ח סיעודי וכ

ר ווק מוצי ש
נימאליים לק

א אפשריתו 
המפ 2013אר 

סה "משלימה
ער שעניינה 

רונות לניסוח
הנחי") וכנית

כיו מקובלות
ות הנהוגות כ

אש, מחלות 
צע לחייב מב
הדרת מחלה 
נוסח כך של

 כין, מוצע 
גיליינתן  נות

הינ הטיוטה 
מ והחל, 2013

החוז הוראות
 המפקחסם 

קרונות לערי
בטח כמנהל 
ח לבחור את
בוטח. עוד קו
תקופת הביט
מורה לאפשר

קנות ביטוח 
מבוטח לקבל
 החולים רש
והרחבות ביח
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קוח על שירו
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תיות הנמכרו
לחובות בעל 
כום הביטוח, 

וכן חובת הו 
קבוצתי כביט
ניהול המידע 

ם זרים (איס

ל מעביד מוט
רותים לפי קב

 ,2012צמבר 
ולעד לעדכן 

סיעודי", וכן "מ
יסוי הביטוחי
וליסה לביטו
דבר הפסקת 
טנדרטים מי
רטים שנקבעו
בחודש פברוא

פוליל מכירת 
טיוטת חוזר
ין היתר, עקר

תכ: "זו סקה
המ רפואיות 

במספר הגדרו
של מינימלית

, מוצהטיוטה 
ך בעדכון הג

היא תנ כי, ו
חלה. כמו כן

לעקרוות וכי 
של המוצעת 
3 באפריל 1 ם

ה עם אחד קנה
פרס ,2012וני 

חדש מציג ע
ממשק בין מב
שרות למבוט
 על ידי המב

יום מתום ת 
ביטוח, וכן מ

בתק מפורטים
, עשוי המ199

קופות ,אמור
הגבלות  דבר
וסע לעיל 7.1

תקנות הפ) 
ודם), התשס"

9.2.3אה סעיף 

תקנות הפיק) 
200  

מסגרת התקנ
צתריאות קבו

נחיות ביחס ל
גבלות על סכ

חוהביט ידוש
ת הביטוח הק
ביטוח ואופן נ

חוק עובדיד) 
199  

ע ,ל פי החוק
יכלול סל שיר

   מפקח וזרי

דצבחודש   )א
נו חוזרה

לביטוח ס
תנאי הכי
מכירת פו
הוראה בד

, סחוזרב
מהסטנדר
ב הביטוח.
איסור על
המפקח ט

, ביתכולל
פס לצורך

להגדרות
ליקויים ב
מ רשימה
 עקרונות
את הצור
מקובלות,
אותה מח
המעודכנו
 התחולה

מיום החל
בק שיעלו

בחודש יו  )ב
החוזר הח
היתר, למ
למתן אפש
הפוליסה
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 להשפיע 
ת ערעור 
ידי רופא 
וח באשר 
דר, על פי 
יחולו על 

תוקפו . 2
החל עור, 

 מתווה - 
ר לטיפול 
מבוטחים 

או  2010 
הועבר  20

 הביטוח 
ין כי כל 

 

 בריאות, 
 -סך של כ

 אשתקד, 

 מהנחות 
ביחס  ,ת

המתאפיין 
ותית על 

 הצרכים 
ת השיווק 

ביעילות  

ם על ידי 
של השוק 
  תביעות.

ה בנושא 

מבטח נאסר
ביעה או דחיי
וחתומה על י
חברת הביטו
יניים שבהסד
ראות החוזר י

2012אוקטובר 
בוטח או ערע

 קבוצתי עודי
משרד האוצר

), שהיו מ201
באפריל  1 (

013נואר ש י
המתווה של
וה. עוד צויי
וחוזר נלווה.

ביטוחתחום 
ם עמדו על ס
ה המקבילה 

 דירקטוריון.

לו מושפעות
האקטואריות 

וח סיעודי, ה
 השפעה מהו

  ון.

היתר, איתור
ם אלו, יכולת
וק תביעות

  ם זה.

ם המסופקים
ע על גודלו ש
ות לסילוק הת

  לן.

אות. להרחבה

על ה .בחוזר 
בשל דחיית ת
עה מנומקת ו
 הנאות של ח
ת רופאי השי

הור ל החברה.
בא 1 -החל מה

יית תביעת מ

סיע ביטוחר 
מ מטעםתווה 

12בדצמבר  
ועד הקובע 

בחוד לגביהן.
אי פוליסת ה
וליסת המתו
ות ייעודיות ו

  חות

, בתהגדולות 
 הענף בתחום
 ש"ח בתקופה

לדוח הד 4.4.3

וככאל וכות,
ובהערכותת 

סקיות. בביטו
עות קיימת 

ח הדירקטורי

  הם

ת הינם, בין ה
ונים לצרכים
ללקוח, סילו
מידע בתחום

ים תחליפיים
שויים להשפי
כן על ההוצאו

להל 7.12סעיף 

בתחום הבריא

 המפורטים ם
פא ובמקרה ש
מבוטח הודע
 לגבי הגילוי
להצגת רשימת

ט שלהאינטרנ
 או יחודשו ה
מקרה של דחי

 טיוטת חוזר
 בהצעת מת

31לה ביום 
 הביטוח במ
הקבוצתיות ל
ו פורטו תנא
ת הפעלת פו
אימה של תקנ

הלקוחתמהיל 

 רות הביטוח
הכנסות ,201
מיליוני  4,40

  הביטוח.
3ראה סעיף  ,

לתקופות אר
ויים בהנחות
תוצאות העס
נסות מהשק

   

לדוח 4.4.3עיף 

יים החלים ב

חום הפעילות
 מוצרים הע
ות גבוהה ל
ור מערכות ה

 ישנם מוצר
 או בשב"ן עש
ם הפעילות וכ

תחום ראה ס

טוח משנה ב
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םיסה, בתנאי
צועי של הרופ
לח החברה למ
חוזר הנחיות
ע בתוכנית ול
מסגרת אתר ה
יים שיימכרו 

במ הנמקהבת 

רסם המפקח
הטיוטה דנה

ומע 60(בני 
תי בחברות
ש הפוליסות ה
ת הביטוח ב
רבות תוכנית
בהסדרה מתא

רווחיותו ובת

חברחמש של 
12ם של שנת 
00 - סך של כ

בהיקף דמיח 

בתחום, רמיה

הינן ל ריאות
שינופוליסה. 

הותית על הת
ניכרים, להכנ

 תחום.חיות ב

ראה סע חום,

  לן.

עילות והשינוי

קריטיים בתח
כולת פיתוח
 רמת שירו
השירות ושיפו

ום הפעילות
יסי אות הבס

וצעים בתחום

  וםתח

ויים שחלו בת

  ום

ם בהסדרי ביט
   הלן.

מכוסה בפולי
ל דעתו המקצ
 רפואי, תשל
 עוד כולל הח
פולים המוצע
ם ותארם, במ
לביטוחי שיני

חוב הקובעף 
 .2013נואר 
פר ,2012רס 
 .מבוגרים ם

ם מבוגרים (
סיעודי קבוצ
 ואופן חידוש
מנהלי חברות
 הקבוצתי, לר
מכתב יעוגן ב

ות בתחום, ב

ת הכספיים ש
ים הראשונים
ש"ח, לעומת 

וני ש"חמילי 6

מפר הקבוצה 

הבר ביטוח 
משך חיי הפ

להשפיע מה 
ת בסכומים נ

הרווחות ועל 

בתח הקבוצה 
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ם בתחום הפע

רמי הצלחה ק
 הבריאות ויכ

חדשים, חות
רה על רמת ה

  ם הפעילות

וצעים בתחו
ם בסל הבריא
הכיסויים המו

יים שחלו בת

תחרות והשינ

ח משנה בתח

חלו שינויים 
לה 7.10סעיף 

לטיפול ה
על שיקול
על בסיס
השיניים.
לסל הטיפ
מומחיותם
פוליסות ל

הסעיףשל 
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בחודש מ  )ג
למבוטחים
במבוטחים
בביטוח ס
לאחריו), 
מכתב למ
הסיעודי 
האמור במ

בהיקף הפעילו

 קף הפעילות
תאם לדוחות
שעת החודש
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607 - של כ ייה
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הקבוצה, גור
חות בתחום
 לגיוס לקוח
יות תוך שמיר

 למוצרי תחום

הכיסויים המ
חולים. שינויי
 כמו גם על ה

חרות והשינו

דבר מבנה הת

בהסדרי ביטוח
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שנה ראה גם ס
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 המלאים 
לא ישמש 

מתנה של 
ע פעולות 
ך תקופת 
 המבוטח 

 לביטוח 
וף וועדי 

ך רשימת 
ת ללקוח 
 המחלות 

ת לביטוח 
  וג זה.

איות עד 
צוי כספי 

לות בסל 
ים בארץ 
שירותים 
 ברפואה 
י החלמה 
קור רופא 

קבוצתיים 
  יהם.

שווק שר 
כולל, בין 
ם הכולל 
ודנטליים 

, נכות, ת

, אשפוז 
 החולים, 

ים. התנאים 
ח זה בלבד ול

חר תקופת המ
נו יכול לבצע

), ולמשךליסה
ולם כל עוד 

ת קבוצתיות
עתים בשיתו

ה קשה מתוך
לות ומאפשרת
לה בקבוצת 

ת קבוצתיות
 בביטוח מסו

 הוצאות רפו
רכיב של פיצ

 שאינן כלול
תוחים פרטיי
ו ם מומחים
ן, טיפולים
יצוי בגין ימי

ביקכגון  ירות

 ללקוחות ק
ואיות לעובדי

מוצר )1ם: (
הכ , משמרת

קולקטיביים ת
משקמת פריו

למוות גרמה ר

בעת פרטית 
בקרבת בית 

סויים ביטוחיי
נו לצרכי דוח

לאחע מראש 
 המבוטח אינ

בפולהגדרות 
 כאמור משו

  ה.

ת גם פוליסות
מעסיקים, ולע

  ה סיעודי.

 אבחון מחלה
וצות של מחל
 שאינה כלול

ת גם פוליסו
את עובדיהם

ל שיפוי בגין 
 הביטוחי מר

וי לתרופות
ם בחו"ל, נית
 עם רופאים
בדיקות הריו
ז ממחלה, פי

כתבי שיולים 

ים והןי פרט
ה הוצאות רפו

וגים עיקריים
סוי לרפואה 
שווק ללקוחות
עד רפואה מ

אשר"ל בחו 

 אחות: ונה
וב משפחה ב

  .80גיל  ד

י ביטוח וכיס
היה. התיאור 

המוגדר ונקבע
וח (מועד בו 

בהתאם לה קן
שתה. הפיצוי
קובה בפוליסה

טיים. קיימות
מדרך כלל ל

בכיסוי למקרה

 במקרה של 
ה לארבע קבו
קשה ובתנאי

קיימותאך  ,ם
ניינים לבטח א

על מודל של
ווסף לכיסוי

 היתר: כיסו
ולים מיוחדים
התייעצויות
אבחנתיות, ב
י בגין אשפוז
טיבי בבית חול

הן ללקוחות
ביטוח המכסה

הם משני ס
כיס המעניק 

מוצר המש )
 משמרת וע

או בארץ נה
  .וד

תא בעת ם
ה של קרויהי
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ניירות הערך
 ההנפקה). ב

 כחתם מוביל
חברה החל מ
סוגי ניירות ה
צרכיה ותוכני
קה (בהנפקות
מתן סיוע ולי
 של החברה ה
למנהלי החבר
רציף עם הש

בין היתר, על מ
דו"ח או באישור

ל פרט מטעה ב
 ותן בעצמו.
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31.12.20  
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  (במיליוני
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רה מבטחים ח

ל וחיתום ש
ל תשקיף ההצ
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ריות במקרה של
תות ולא ערך א

012

שיעור האפיק
  מכלל

  הנכסים 

  %-ב
 2.19  

 2.53  

 0.40  
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ראל וכן במת
, עוסקת מנור

שירותי ניהו 
לחתום עלם, 

קיף (ביחד עם
דמת של משק

ם חתימתה ש
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הרווחיות 
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יע באופן 

שקי בית) 
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 תאגידים 

ממשי דע 
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 מוצריה 
התקשרה 
, בשיעור 
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אובדנם ישפי
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נות נאמנות,
שך, אולם ל
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, ת מוסדיים

רסה, אין מיד
  בניהולו.

יקר חברות צ
ל פי רוב ממ

  יף.

יועצי ההשק
דעות בדבר
. הקבוצה ה
מלות הפצה,
ות ההפצה (

  להלן). 8.1

צה ובכלל זה

תוך ניצול ה
 והחיובי עם

רים אשר הה
   הקבוצה.

ח שהכנסותי

קוחות, אשר א

וחות פרטיים
ת גמל, קרנ
 הינו מתמש

ת פרטיים עו
עבור לקוחות

ת חברי הבור
חידות קרנות ב

נם בעייהחוב 
וס פרטי (על
ר על פי תשקי

תבצע מול י
ת ליצור מוד
יים בהתאם
גד תשלום ע
הוראות תקנו

10.4 - ו 8.9.1 ם

ת של הקבוצ

ות לחברה ת
קשר ההדוק 

 

קבוצת מוצר
רווחיות של ה

לקבוצה לקוח

ומצם של לק
   ם

עיקריים, לקו
סקיות, קופות
 ההתקשרות

  התקשרות.

ל עבור לקוחו
המנוהלים ע

עת באמצעות
מחזיקים ביח

והחוס ההון 
בדרך של גיו

מהציבורחוב 

 הנאמנות מת
בוצה פועלת
סמכים שיווק
 בישראל, כנג
ת בהתאם לה

סעיפים ראה 
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שגת עסקאו
רותיהם והק
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   שירותים
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די מנהל הקר
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 וחריפה. 
כון), גובה 

 של בתי 
לות י פע

, פועלות 
 נאמנות. 

בתקופה  

ה החברה 
 31 ליום 

לה ונתח 

ות ניהול 
"מ, מגדל 

בית  יטב
ר וניירות 
סה בע"מ, 

 סך נכסי 
הפרטיים 

ית. לאור 
פן מדויק 

המובילים 
 עם זאת, 
 של גופי 
 לא ניתן 
חלות על 

ה בתחום 
תחזק את 
בין חתם 
חתם בה, 

.   

השחקנים 
רק בלתם 

   טחים).

עמדם של 
ל חברות 
 הקבוצה 

החברה,  
ג מתאים 
שלכותיהן 

נה מתמדת
 לרמת הסיכ
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חלקה מתוך 
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וק קטן יחסי
ן לאמוד באופ

ר החתמים ה
יחד ה בלבד. 

וכן חתמים 
הנפקות בהם
ת השונות הח
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גילוי נוספות.

שא צמצום ה
והגב ,מסגרתו
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עיקריות של
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חריים בישרא
 נוסטרו גדול
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 השונים הינה
מלות בגין הש

י ההשקעות
 בתחום ניהו

וצה חברההקב

 מנות

בהתהחברה 
ברות לניהול
ברות לניהול

  .תקד

, נכון ליואלו
בגודלה  רית

מנורה מבטח
ותו מועון לא
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המצרפית 

 (רכישה 
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כן עיקרי 

קמתה של 
חר תקין, 
הראשונה 
ידו, חייב 
וא מודע 
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 את אופן 

 השקעות 
 וביטוח, 

 נכנס, 20

תיד המבוססת
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 תוך התאמת
 ך ישראליים.
 מזרחי טפחו

חתמה הח 20
להל 8.10עיף 

קי מידע לגב

יקים, קרנות
בנאמנות וחו
פי שמתפרסמ

ל 9.2אה סעיף 

ה בתחום וכ

ך לציבור, הק
הבטחת מסח
קון לתוספת ה

על י ערך רות
ספת, וכי הו

נייר תרכיש ה
ה את הסכמת
אות התוספת
 לרשימת המ
א בבעלות מ
ן העצמי לגב

50 - ש"ח ל ניו
לשניים מתוך

 וח כשיר").
יה מסדירים 

ים, משווקי 
וי, הון עצמי

012 מאי ודש

צופה פני עת
עוצמת והיקף

ם פיננסיים (
סות, בין הי

לה 8.9 סעיף 
רכישותלית 
הקבוצ ערכת
   .תום

8החל מיום  
חר ביצוע מכ
מקושי תפעול
לאחר שנתקב
 ניירות ערך,
ל ניירות ערך
יים מול בנק

012, סמרש 
ראה סע .ע"מ

כן עם ספב ו

 על מנהלי ת
 משותפות ב
ירות ערך, כפ
 פעילותה רא

צה בפעילותה
:   

של ניירות ערך
ו, הוראות ל
ס לתוקף תיק

נייר רכישת ע
המנויים בתו

ה. בוצעלכך ם
 לחבר בורסה
ים את הורא
ק השקעות 
צאתאגיד הנמ

 דרישת ההון
מיליו 250 -מ 

חיד העונה ל
שקעות ("לקו

ליה והנחיותי
  חר בבורסה.

 מנהלי תיקי
רישות הרישו

בחו ודיווח. 

 

 הינה מידע צ
אמוד את ע ל

 על שירותים
המתייח ,200

וסדיים (ראה
מגבלה כמות

להעבלבד.  10
פעילות החית

,בנאמנות ת
לאחאלא  ,רן

די להימנע מ
לאברוקראז' ו

ה/הקניה של
ניה/מכירה ש
פעול המקורי

חודש. בהמשך
ק פועלים בע

חום המחשוב

הדין החלות 
וק השקעות
יות רשות ניי
קבוצה בכלל 

ת על הקבוצ
בתחום זה ה

רכי הצעתם ש
ויים של אלו

נכנס ,2011לי 
ביצוע מועד ל

בו התנאים ה
ומסכיםוספת 

את מי שנתן 
 כמי שמקיי
תווסף משווק
עיסוקו של ת
וכן הופחתה
 ,עה מסוימת
ים משקיע י
לחוק ייעוץ ה

 הבורסה, כל
ת דרכי המסח

מסדיר לגבי
הכשירות, דר
ובות רישום
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, כאמור, צה
ות הקבוצה 

ות הפיקוח 
09-התשס"ט 

 של גופים מו
מ החל, 2011

0% שיעור של
 מסוימת על פ

משותפותעות 
' מנכסי הקר

בכדו האמור,
 לפעילות הב
לויות המכירה
ם עלויות קנ

התפ  הסכמי
, ובהאל בע"מ
בנק - שלישי

 תוכנה בתח

  ד

ה להוראות ה
, חרות ערך

וכן להנחי, ם
החלות על הק

כזיות החלות
האחרונ שנה

היתר, את דר
חיותיה ושינ

ביול 31 ביום 
כל בטרםסדי, 

מתקיימים ב
פי התו עלדי 

סדיים, יראו א
נה למערכת,
 התיקון, הת
לגבי תחום ע

א(ב) בחוק ו1
ות ערך בהצע
עים המוסדיי

לתוספת ל 9ף 

תקנון  - תיה
ם למסחר ואת

מ -ת מכוחו 
את דרישות 
פעילותם, חו

הקבוהערכת 
ין באפשרוא 

  

תקנופורסמו 
,יירות ערך)
' זם וברוקרא

1ודש ינואר 
שלם בהנפקה 

פעה שלילית 

   ם

לחוק השקע 
לות ברוקראז

לאור ה. חוק
תפעול הקרן

בעלכי תישא 
כך שיכללו ג

עודכנו 2011 
לישרא אשון
ש מתפעלמול 

ים עם ספקי

   להלן. .9

ילות התאגיד

ום זה כפופה
אות חוק ניי

מכוחםהוצאו 
ה המרכזיות 

המרכ  הדין
ברסמו ת שפו

מסדיר, בין ה -
הבורסה והנח
ל חתם ועוד. 
 משקיע מוס
בכתב לכך ש
 משקיע מוסד
 המסחר למוס
ודה לראשונ
כן, במסגרת
ה ההתניה ל

15ים בסעיף 
 רכישת ניירו
תווסף למשקי

עים בסעיףבו

כלליה והנחיו
ות ערך שונים

והתקנותעות 
 בין היתר, א
הירות, דרכי 

. הפעילותה ל
"ל הנ חקיקה

 ל תוצאותיה.

, פ2009 שנת
מכירה של ני
פעילות חיתום
נ"ל החל מח

לחתםקשורים 
מגבלה זו השפ

ותני שירותים

14מס' תיקון 
ה לשלם עמל
הקבועים בח
 לפיצול בין ת

כ החברהיעה 
ועלויותיהם, 
 ודש דצמבר

הרבינלאומי 
פעול חדש מ

 מהותיים.

חברה הסכמי
  ערך בחו"ל.

12.ראה סעיף 

פיקוח על פע

הקבוצה בתח
 לרבות הורא

והתקנות שה 
בלות החקיק

הוראותרטו 
 הרגולטוריות

  הדין

- ניירות ערך 
רסה, תקנון 
י פעילותו של
ק, אשר לפיו

ב תות הסכמ
שמעות היותו
סגרת מערכת 
רם הגיש פק
סכמה. כמו כ
סדיים, בוטל
קיעים המנויי
תאגד למטרת
ח. בנוסף, הת
ריטריונים הקב

ון הבורסה, כ
ומם של ניירו

השק ייעוץ 
צי השקעות,
ות אמון וזה

על
הח
על

בש
ומ
בפ
הנ
קה
למ

ספקים ונו 8

תכחלק מ
ניתן יהיה
לסייגים ה
אפשרות 

, הודילכך
התפעול ו
במהלך חו
והבנק הב

תפ הסכם
הסכמים מ

לח, בנוסף
בניירות ע

  מימון 8

רלפרטים 

מגבלות ופ 8

פעילות ה
וחתמים, 
 השקעות

לעת. למגב

להלן יפור
ההוראות 

הוראות ה

  חוק
הבור
דרכי
לחוק
לתת
למש
סבמ
בטר
ההס
המוס
משק
שהת
ש"ח
הקר

 תקנו
רישו

 חוק
ויועצ
חובו

8.7

8.8

8.9



 

 תיקים לי
 על השית
 ליצור רה

מנהל של 
ובדים או 
ר להרכב 

עית מקצו
נהל הקרן 
המותרים 
תוך אלה 
התשואה 

 תאגידי ל
 תאגידי ל
 ליצור הר

 שעל ות
"ר יו ונת
 מנהל יון

 החלטות 

 ביחס - 2
השקעות  

ה רבדים: 
 תאגידים 
באחריות 
 נאמנות 
סנקציות: 
 לתאגיד, 
ם, מנהלי 
 לתקופה 
מנהל קרן 
 כך, חיוב 

 גופים ת
, היתרת 

של פגיעה 
 נפל פגם 
ק נטילת 
 ברשימה 

רות ערך 
רך, חובת 
הון עצמי 
להתחייב 
ו בהצעה 
ם, לרבות 
של מניות 
ת דיווח. 
את אופן 
לא מכרז 
חתם, כן 
ת לרכוש 
מחיר זהה 

לולמנה קרנות
וה, תיקים י
במטר תאגידי 

ת הרישוי למ
שירות של עו
רישות בקשר
עי והכשרה מ
ביטוח של מנ
ל הנכסים ה
זקים בקרן מ
קרן, חישוב ה

ממשל חוקת 
ממשל שעניינו
במטר תאגידי

חוב, השאר 
כהו על ות
שדירקטורי ם

 לקבלת דות

2011-תשע"א
 וחוק שקעות

יפה בשלושה
 השאר, על: 
הנושא גם ב
ניהול קרנות

שורה של ס ל
מיליוני ש"ח
יםוחים, חתמ
בית המשפט
אישור של מ
ה העולה על 

  גע ההפרה. 
במהימנו גם

מתן או נטיל
ינת קיומה ש
לטה כי אכן 
 פגם המצדיק
בות המנויות 

פן הצעת ניי
ת ניירות ער
ם הדרישה לה
לה על חתם ל
מיות שניתנו
קבוצת החתם
ינן הנפקות ש
ישראל וחובו

מסדירות א 20
רך לציבור לל
 מקבוצת הח
ומקנות זכות
 בתשקיף במ

ק למנהלי ידי
למנהלי אגידי
 ממשל של ת

ר, את דרישות
יחס לתנאי כש
ת בקרן, דר
ת ידע מקצוע
ון העצמי והב
, מגבלות ע
רכשים המוחז
של יחידות הק

(במסגרת לחוק
ש), 2011- "בע

ת ממשל של
 ובין, אלה 

מגבל, קורת
נוספים נהלים

היחי בעלי ל

י חקיקה), ה
השוק ייעוץ 

ם הליכי אכי
 תחולה, בין 
ם), מנכ"ל (ה
ה בחברה לנ

להטיל ניתןי 
חיד וחמישה מ
תאגידים מדו
, ובאישור ב
 הייעוץ או 
שפט לתקופה
 תשלום לנפג

פג לבחינת ת
מ לשקולאה 
לבחי עילהת 

בהכרח להחל
ה לפיה נפל
רשות. הנסיב

רות ערך (אופ
ם אצל רשות
י ש"ח (במקום
 ביטוח, מגבל
בויות החיתו
לות חוב לק
מסוימות שאי
רים לפעול בי

007- התשס"ז
ל ניירות ערש

 למשקיעים
 למזמינים ו
ערך שהוצעו

 

תאגי ממשל ק
תא ממשל ו

עקרונות, יקון
  .חברות

יר, בין היתר
בע הוראות בי
תיקי השקעו
הקרן ודרישו
אות בדבר הה
הקרן והנאמן,
ר הנכסים הנר
שה והפדיון ש

ל 20' מס קון
התשע), קיקה

ש עקרונות ת
חברות של 
ביק ועדת ת

נ, הקרן מנהל
של הכללית ה

 ערך (תיקוני
ירות ערך, חו
 ערך, קיימים
פה הנזכרים 
רים ומנהלים
 נושאי משר
כיפה המנהלי
ליון ש"ח ליח
די הרשות (ת
של עד שנה,
שיון לפי חוק
ישור בית המ
עת הישנותה,

נסיבות תשימ
 הרשות בבוא
רשימה מהוות
 לא תוביל ב
טומטי הכרעה
תו פרסמה הר

 זה. ת בעניין

; תקנות נייר
ישום חדשים

אלפי 2,917ל 
), חובת1993 

כלל ההתחייב
חתם או בע
ר בהנפקות מ
ו לחתמים זר
ערך לציבור), 
צע הנפקה ש
ות ההקצאה
יירות הערך
מות ניירות ה
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חוקבמסגרת 
שעניינ), 201

בת כהגדרתם
ח של ניהולן ן

מסדי - מנות
נאמנות, קוב
יינן ניהול ת
ון של מנהל ה
ו בחוק הורא
 על מנהל ה
ות על שיעור
שמחירי הרכי

תיק לתוקפו ס
חק(תיקוני  ם

הקרנות מנהלי
ניהולן אופן
הקמת חובת

במ הנאמן ת
האסיפה מוסד

רשות ניירות
עיל (חוק ניי
רשות ניירות
להליכי האכיפ
ם (דירקטור

מנות,ות נא
רת הליך האכ
ם של עד מיל
פוקחים על י
ן) לתקופה ש
 של בעל ריש

ובאי  של שנה,
הפרה ולמניע

רש לתוקפה 
ותן תשקול 
המפורטות בר
ך התקיימותן
ה באופן אוט
מסמך שאות
 דעת הרשות

2007- תשס"ז
רות כללי רי
 מינימאלי של
קנות משנת 

מכ 15% על 
 מקבוצת הח
 חתם מתמח
ות שיאפשרו
עת ניירות ע
מאפשרות לב
לות על כמו
ן הקצאת ני

נוספים מכמ 
  שו").-רין

(ב לחוק 18' ס
11- "בהתשע 
כ, גדולות קים
אופן על יקוח

שותפות בנא
 משותפות ב
חלטות שעני
ות דירקטוריו
כמו כן, נקבע
ת המוטלות 
אמנות ומגבלו
עה, חישוב מ

נכנס, 2012 י
תיקי למנהלי
מ על והשית
א על פיקוח
ח, בהן עמוד
תלות אי ברת
מ ביטול, בוע
  .בחוק תן

י האכיפה בר
ם הנזכרים ל
תם אוכפת ר
יצום כספי. ל
 משרה בה
 לניהול קרנ
קעות. במסג
ספיים בסכום
 בגופים המפ
 ובעלי רישיו
יטול רישיון 
ם לתקופה ש
לות לתיקון ה

נכנסה  ,201
, אוהרשות י
ה הנסיבות. ן

 המפוקח, אך
תגרור אחריה
ל כמפורט ב
פעלת שיקול

רך (חיתום), 
מסדיר ,2007-

נאמנות בסך 
ה קבועה בת
ומית העולה
ת של חברות
שרות לשמש 

, הקלו25-ת"א
רך (אופן הצע
רך לציבור ומ
חידה), במגבל
ות את אופן

15%ידה עד 
ה"ג אופציית

מס תיקון קפו
),חקיקהקוני 
תיק ניהול רות
ופי בקרה נוני

 השקעות מש
ות להשקעות
שתתפים בהח
קטוריון וועדו
דירקטורים. כ
אמן, החובות
חזקה בקרן נא
תרים להשקע

מא בחודשד. 
ול קרנות הלי
, קרנות הלי
ו בקרה נוני

לע רקטוריון
הגב, רקטוריון

לקב מחויב רן
כהגדרת חדות

 ייעול הליכי
לושת החוקים
ותפות), שאות
לי, מנהלי ועי
וחים, נושאי
וחית), חברה
הלי תיקי הש
לת קנסות כס
ור על כהונה
ות, נאמנים 
לה על כך, ב
מן או שלילת
יטה של פעול

2 ינואר דש
ידי על קחים
רישיון או שור

הימנות הגוף 
הימנות ולא ת
ר שניתן, הכ
 אך בסיס לה

ות ניירות ע
-בור), תשס"ז
קדת פיקדון ב
מאלי שהיית
תחייבות חית
בור בהנפקות

האפש לות על
ולות במדד ת
ות ניירות ער
עת ניירות ער
צאה לא אח
דירות התקנו
קצאה לא אחי
חיר ההנפקה (

לתוק
(תיק
חבר
מנגנ

 חוק
קרנו
המש
דירק
של ד
והנא
להח
המות
ועוד
למנה
למנה
מנגנ
הדיר
הדיר
הקר
מיוח

 חוק
לשל
משו
פליל
מדוו
פיקו
ומנה
הטל
איסו
קרנו
העול
ונאמ
בנקי
בחוד
מפוק
איש
במה
במה
היתר
הינן 

  

 תקנו
לציב
הפק
מינימ
בהת
לציב
מגבל
הכלו
תקנו
הצע
(הקצ
מסד
בהק
למח



 

את אופן 
  לן.

משותפות 
המרביות 
 כדלקמן: 

 2ן מסוג 
ימים  30 

ס לתוקף 
רות ערך, 
ל התיקון 

כתוצאה  
מעל  10%

. כמו כן, 
ההפחתה 
שים מיום 

 להצעת ,
 זו,ערכת 

ד פרסום 
רפית על 

 השקעות
פי  עלם. 

ח לרשות 
 הכליים, 

) 21 'מס 
 י ראשים

ות הסל, 
חוק החת 

תיה יהיו 
ר דו צדדי 
לו כאשר 
ת יחידות 
עת החוק 

 ובמקביל 
, שונות ת

 תיקון של

 השקעות 
י ושיווק 

של  טרתה
עות כללי 
ם נושאים 
 משירותי 
בוע להם 
חן וועדת 

אם  וק זו
השיווק  

, בין היתר, א
להל 9.2.3עיף 

ת השקעות מ
לות ההפצה ה
ת לשיעורים 

קרן,  כמו כן
יכנסו לתוקף
האוצר, תיכנס

לרשות נייר ת,
תו לתוקף של
חסכו בפועל 

% -ה מעבר ל 
 עמלת הפצה
הולו, לאחר ה
ך ששה חדש
,טחים קרנות
העה לשפרה. 

נכון למועדו ר
שפעה המצר

 תיקי ניהול
מנהלי תיקים
ים, וכן לדווח
דיווחים שנת

(תיקון מנות
 זו כוללת שנ
גם על תעודו
ל פיקוח, תח
 אשר יחידות
נה הן במסחר
דות שבניהול
ף או לפדות
ות הסל. הצע

 המשךב סת.
תקנות של ר

ש לתוקף סתו

בייעוץ  יסוק
כלל השקעות
מט). ההתאמ

ושיווק השקע
הלקוח ואינם
לליים בנפרד 
ק בהם ולקב
נחת על שולח
של הצעת חו

לערוצי נוגע

מסדירים - ו
זה ראה סע ין

תקנותכנסת 
שיופחתו עמל
רנות הנאמנו

.1%: 4מסוג 
ת האמורות יי
 על ידי שר ה
בטחים קרנות

ביום כניסת 
תשלומים שיח
ה שאינה עולה
יקון לתקנות 
קרנות שבניה
 וזאת למשך
ת מנורה מבט
היא אף עשויה

כאמור תקנות
 והיקף ההש

ובנ השקעות
 החלה על מ
וחים רבעוניי
ם רבעוניים וד

בנאמ שותפות
סגרת הצעה 

ג בנאמנות ת
ח למשטר של
קרן סל, קרן
 אשר תסחרנ
שה שוק ביחי

מסחר הרציה
חרותי לתעוד
ספים של הכנס

הציבור ערות
כניס שאחרי ן

העי הסדרת 
ה)(ייעוץ 19 
", בהייעוץה ק

שקעות כללי ו
יחודיים של ה
שירותים הכל
רישיון לעסו

החוק מונ עת
השפעתה ש ת
הנ בכללה ש

 

צווים שמכוח
בענייוט נוסף 

  ט להלן:

כספים של ה
באופן ש ,2013

בגין הפצת קר
; ובקרן מ0.3
"). התקנותה

 עמלת הפצה
לל מנורה מב

ידםלות על 
את מלוא הת
קים, עד לרמה
ש בהתאם לתי

ההוספה בק 
,מפורט לעיל

פצה. להערכת
ל פעילותה וה

התוססת על 
 את עוצמת

ה בשיווק, ת
 חובת דיווח
וחותיהם דיו
קנות, דיווחים

מש השקעות
הרפורמה במס

משותפות ות
טר של דיווח
שקעה חדש: ק
ל אביב בע"מ
 לשמש כעוש
ות במהלך ה
הוו מוצר תח
חן ועדת הכס

להע טיוטות 
בעיד הסל ות

חוק הצעתה 
'מס ון(תיק 

חוק" -" וחוק
של ייעוץ הש
מאפייניהם הי
הגדיר את הש
את הצורך ב

הצעת החוק. 
השקעות טחים

ש שלפעולה 
 .מוצריה ת
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והצ 2000-ש"ס
לפירו .תיקים

מפורטכתקנות 

ועדת הכוו ב
3-, התשע"גן)

הקרנות ב הלי
35% :3 מסוג

ת עמלת הפצ
יקון לתקנות 

, כולות שונים
רנות המנוהל
ור שישקף א
שולמות לבנק

ורן החדששיע
ושיעורשכרו 

 המותאם כמ
נות עמלת ה
עה לרעה על
 עתיד המבו
צה לאמוד 

השקעות עוץ
סגרתן עוגנה
ם לדווח ללקו
פורטות בתק

ה חוק הצעת
. ה2012-"בשע

השקעוחוק  
 הסל ממשט
ת מכשיר הש
רות ערך בתל
 הקרן יוכל 
 את היחידו
 הקרן ובכך י
נחה על שולח

הרשות סמה
וקרנו תעודות

ראשונה ריאה
ותיקי השקע

הח הצעת(" 2
דרה נפרדת ש
יבותיהם ולמ
חוק מוצע לה
עות, לבטל א
בועים בהצעת

מבטמנורה  ת
ת חופש הפ

הפצת לצורך 

נת הון, התש
ת של מנהל ת

, פורסמו תוח

, אושרו2013 
ון(תיקה) הפצ

ממנהם לגבות 
בקרן ; 0.20%

תיקון לתקנות
ם אישור התי

קרנו ימנהל ו
י הניהול בק
הפצה, בשיעו
 ההפצה המש
המרביות, בש
 יעלה את ש
שיעור השכר
של תיקון תקנ
א תהיה השפ

פני דע צופה
שרות הקבו

בייע העיסוק 
, במס2012- ב

מנהלי תיקים
 בנסיבות המ

. 

הפורסמה  2
התש), סל נות

 להחיל את 
 את תעודות
הצעה ליצירת
בבורסה לנייר
מסחר ומנהל
ש או למכור
נקי של נכסי 
ראשונה, והונ

פרס, אמורה
ת פעילות את

בקר האושר 2
תי בניהולו ת

012-ב"התשע
ה ליצור הסד
ותאמים לנסי

הח תך, בהצע
ושיווק השקע
בסייגים הקב

להערכת .סת
 הינה הגדלת
היפתחו בפני

 איסור הלבנ
הוי של לקוחו

הדו שנת הלך

 ,מרסב 11 ם
מנות (עמלת
שאים הבנקים

%: 1ן מסוג 
תטל (להלן: "

ם פרסומן. עם
נושנתחייבות 

חית את דמי
קנות עמלת ה
פחתת עמלות
מלות ההפצה 
ל הקרן לא 

לשמור מעבר 
סתו לתוקף ש
קיקה הנ"ל לא
מור, הינה מיד

אין באפח, 
  .אותיה

 הסדרת ות
"התשע), חות

ות אלו, על 
מיידיים  חים

ורט בתקנות.

012 יולידש 
וקר סלודות 

ריים: הצעה
שכך, להעביר

ובנוסף ה מור
מות למסחר 
 בסוף יום המ
 יהיה לרכוש
תאם לשווי הנ
שרה בקריאה 

ה החוק עת
א להסדיר עדו

 

2012 יולי דש
השקעותווק 

קעות כללי), 
עת החוק הינ

אינם מו - ללכ
י אישי. לפיכך
ץ השקעות ו
דרה מיוחדת 

הכנ של ספים
שר תתקבל,
פשריים אשר 

 חוק
הזיה

במה 8.9.1

 ביום
בנאמ
שרש
בקרן
תבוט
מיום
התח
להפח
לתק
מהפ
לעמ
מנהל
כאמ
כניס
החק
כאמ
הדוח
תוצא

  

 תקנו
דוח(

תקנו
דיווח
כמפ

 

 בחוד
(תעו
עיקר
ומש
אמה

רשומ
והן 
ניתן
בהת
אוש
הצעל

שנוע
21. 
 

 בחוד
בשיו
השק
הצע
כשכ
אופי
ייעוץ
הסד
הכס
וכאש
האפ

  
  



 

ים בדבר 
 כי מנהל 
וש הנחה 
יעלה על 
 השקעות 
 ו תפקידי

 תיקוןבר 
 לקרנות 
 מדורגות 

 - בארץח 
לא  יימם

רוג הנמוך 

 גיבוי דות
 וחברות ל

ת הארגון 
 הנתונים 

ונים ת נת
תרחשות 
 השירות 
על מערך 
שר יוגדרו 
נולוגיים, 
הנדרשות 

מות התוא
 מדיניות 
יך להיות 
כות מידע 
מידע של 
תהליכים 

ק בשיווק 

 בהתאם 

שהותקנו 

עם ביחד 
רנות בהן 
מ (להלן: 

רה מנורה 
 שירותי, 

שירותים 
 28 ביום 

 העמלות 
 לשנה בע

רנות ולנאמני
סגרתו קבעה 
 לצורך מימו
סכם זה, לא 

לחוק  75עיף 
קידה במילוי

ולנאמנים בדב
נוגע החוזר 

 שאינן"ח לאג
"אג"ח פיינות

בהתקיאשר  
ת בקרן לדיר

אוד הרשות ל
סל תעודות י

עים להיערכות
ה לאחזר את 
ביצוע העתקת
מידע בעת ה
ציפות במתן
ה הנסמכים ע
 עסקיים, אש
ת כשלים טכ
ת הפעולות ה
דיר פעולות ה
לגבש ולאשר
ני על התהלי
שירותי מערכ
שות שחזור המ
רשת ליישם ת

שאית לעסוק

נות נאמנות

ות החיתום ש

ה התקשרה ב
קר 38")), קה

 טפחות בע"מ

קשרחות, הת
ירותי תפעול,

Custodו (
בין הצדדים. 
שא תשלום 

נקב המתוקן 

ר למנהלי קר
, במסבקרן ת

תעודות הסל
 שיכללו בהס
בותיו לפי סע
באמונה ובשק

מנהל קרנות ו
 אגרת חוב. 

ל חשיפה צור
המאפ העל ת

ות בתנאים 
אג"ח המוחזק

 שותפות. 

סגל עמדת בר
מנפיקי, רנות

שומיים הנוגע
ך שניתן יהיה

המדובר בב -
ת זמינות המ
. מבחינת רצ
תהליכי עבודה
של תהליכים 
שי קיצון דוגמת
חוזר מפרט את
 נדרשת להגד
דירקטוריון ל
, ובשלב הש
רה מקבלת ש
 מענה לדריש
היא אינה נדר

יקים והיא רש

 כמנהל קרנ

ות ערך ותקנ

גרת עסקה בה
אפריקלהלן: "

 בנק מזרחי 

ל מזרחי טפח
מיד הבנק שי

ianות ערך (
עה בהסכם ב
ה מקיף בנוש

ההסכם תוקף

 

ות ערך חוזר
המוחזק סל 

מנפיקי ת עם
ול בתעודות 
, יפר את חוב
ל בזהירות, ב

 .ת

 ערך חוזר למ
דירוגה של 

ליצ שלא ייבו
כותרות תחת 

" וקבע הקל
רידת דירוג א
השקעות מש

בדב חוזר ערך 
קר מנהלי על 

ט היבטים ייש
בוש מידע, כ
חזור נתונים 
לצורך הבטח
יבוש נתונים.
בר בגיבוש ת

רות שם לכשי
ימות תרחיש
 לאומיים. הח
ר, וכל חברה 
ראשון, על הד
שכיות עסקית
הינתן כי החב
קים מספקים
שה בנושא, ה

 קביל.

שיון ניהול ת

היתר לשמש

ל פי חוק נייר

קרנות (במסג
עות בע"מ (ל
 ש"ח, מאת
  ליוני ש"ח. 

 הנאמנות ש
כם, לפיו יעמ

ורת של ניירו
מורה שנקבע
 תיקון חקיק
תהסכם זה. 
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ה רשות ניירו
תעודת עבור

עות בהסכם 
ור דמי הניהו
ודה המוצעת,

לפעול 1994- ד
בעלי היחידות

רשות ניירות 
ירידת  עקב
התחי שלהן ת

 פרסום צורך
והמרה" ברות

שקעות עקב יר
(א) לחוק 61 

רשות ניירות 
 חל אשר, ת

ומפרט שקעות
אובדן או שיב
נת גיבוי ושח
אחסון אחר, ל
ובדן או לשי

המדוב -קית 
 את השבתם
עקבות התקי
מצבי חירום 
מור ככלי עזר
ה. בשלב הר
 בנושא המש
ת החברה. בה

כי הספקדאה 
דיניות שגיבש
לוואנטי במק

נה בעלת ריש

נה בעלת ה
  תפות.

שת חתם על

רה מבטחים ק
שראל להשקע

מיליוני 4,62
מיל 188 -סך כ

כישת קרנות
טפחות בהסכ

שירותי משמו
 וחלקם בתמ

ל  לתוקף ש
 על תיקון ל

  ערך רות

פרסמה 2012
ע מופחתים ל

על להתקשר
ם, לפיה שיעו
הוגן של התעו
נות, התשנ"ד

לטובת  ויותי

פרסמה ר 201
ע השקעות ת

ההשקעות ות
לצ ומסווגות 

חב - בארץ 
מדיניות ההש
להפרת סעיף

פרסמה ר 201
השירו במתן 

הש תיקי יהול
עלול לגרום ל
ערכות. מבחי
רי לאמצעי א
ל לגרום לאו
המשכיות עסק
, המבטיחים
וד הארגון, בע
סונות טבע ומ
למצבים כאמ
תה ומורכבות
ל נתונים וכן 
על ידי הנהלת
ם והחברה ויד
עונה על המד
וי המידע הרל

  ים

 השקעות הי

ם קרנות הינ
השקעות משות

 חיתום משמ

רכשה מנור 2
 אפריקה יש

25 -סך של כ
), בתמורה לס

, בסמוך לרכ2
 עם מזרחי ט

י ברוקראז', ש
 ללא תמורה
 עם כניסתו
תמה החברה

ניי רשות יות

אוגוסט  דש
ניהו דמי לום

 אשר לא יפ
על ידם צעה

מהשווי הה 0
פות בנאמנות

ימוש בסמכוי

2נובמבר  דש
ממדיניות גה

מדיניו מסגרת
, השקעה רוג
"אג"ח או" י

שב חריגה ממ
רוג השקעה, ל

1 דצמבר דש
 ורציפות נים
לני רישיון ות

ות אירוע הע
ושש את המע
קומם המקור
וע אשר עלו
רך הבטחת ה
ולוגי מתאים
הותיים לתפקו
יות אנוש, אס
רך היערכות ל
 אופי פעילות
י ושחזור של
שם ומנוהל ע
פקים חיצוניים
ברה באופן הע
מאיים של גיב

שיונות והיתר

ורה מבטחים
  שקעות.

ורה מבטחים
וראות חוק ה

ורה מבטחים
  וחו.

  מהותיים

2006ודש יוני 
רה בשליטת
הלו נכסים בס
")זרחי טפחות

2006יוני  ודש
טחים קרנות

מנות, שירותי
ספים, חלקם 

, 2011צמבר 
כסי הקרן, חת

הנחי
  

בחוד
תשל
קרן 
שהוצ
0.1%
משו
ובשי

 בחוד
חריג
שבמ
בדיר
כללי
תיחש
מדיר

 בחוד
נתונ
בעלו
לקרו
ולאו
ממיק
אירו
לצור
טכנו
כמה
טעוי
לצור
את 
גיבוי
מיוש
מספ
החב
עצמ

ריש 8.9.2

מנו
הש

מנו
להו

מנו
מכו

הסכמים מ 8.1

בחו 8.10.1
חבר
נוה

מז"

בחו 8.10.2
מבט

נאמ
נוס
בדצ
מנכ

10



 

 תקופת ה

ל קרנות 
ות איגוד 
 מבטחים 
יוני ש"ח. 

בנוסף, ח. 
עם איגוד 
רוקראז'), 
א תמורה 
הסתיימה 
וד והבנק 
חדל בנק 
 הנ"ל עד 
על עדכון 
שירותים 

להסכם  ת
י ומנורה 
וח הסכם 
 המקורי 

חודשים  

משלמת  
 בקרנות 
ות הבנק 
אל בע"מ, 
מ, הבנק 
ם נחתמו 
ע"מ, בנק 

 פרסום ד

לים בע"מ 
של ניירות 

 תוקףם. 

הוארכה גרתו

 פעילות ניהו
הלה באמצעו
כשה מנורה 

מילי 821 -ל כ
מיליוני ש"ח 3

ים קרנות ע
ל, שירותי בר
, חלקם ללא

, ה2009מבר 
 עם בנק אגו
הסכם לפיו יח
ת השירותים
עד החתימה ע
רנות לקבל 
ה על תוספת
נק הבינלאומ
מנוהלות מכו
אות ההסכם

24תקופה של 

יהםפצה לפ
פצת יחידות
על ידי לקוח
לאומי לישרא
פועלים בע"מ
סכמים דומים
דת ישראל בע

למועד נכון .מ

ל בנק הפועל
י משמורת ש
 בין הצדדים

במסג להסכם

מרבית  את 
"), אשר נוהד

 הקרנות שרכ
כסים בסך של

34 -בסך של כ
מנורה מבטחי
שירותי תפעול

נוספים,תים 
בחודש נובמ
ת התקשרה 
ינלאומי") בה
הבינלאומי את

, מוע2011בר 
 מבטחים קר
 מועד חתימ
נק איגוד, הבנ
ים לקרנות המ
הקרנות הורא
אשר תקף לת

ת בהסכמי ה
תמורת הפ לן

נות נאמנות ע
איגוד, בנק  ,

ע"מ, בנק הפ
ראל בע"מ. ה
ק פועלי אגוד

בע"מ יובנקו 

הסכם אל מול
קראז', שירות
בעה בהסכם

 

ל נספח חתם
  .ת

טחים קרנות 
איגו (להלן: "

"). מספר ק.ן
נוהלו בהן נכ
מור הייתה ב
 התקשרה מ
חים קרנות ש

ושירו ודיאן)
 הצדדים. ב
קרנות נאמנות
ן: "הבנק הבי
ו ייתן הבנק ה

בדצמ 28יום 
שיכה מנורה

,2011דצמבר 
רותים בין בנ
לאומי שירותי
ות על כלל 

א 2011דצמבר 

טחים קרנות
שלהל יםבנק

 יחידות בקרנ
זרחי טפחות,
 דיסקונט בע
דיסקונט לישר
ים בע"מ, בנק
 מדינה בע"מ

ה עלם קרנות 
 שירותי ברוק
תמורה שנקב
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נח, 2012 מבר
אחת שנה בת

 מנורה מבט
שראל בע"מ 

א.ק (להלן: "
, ו34מור היה 

ל הקרנות כאמ
ישה כאמור
מנורה מבטח

(קסטות ערך 
 בהסכם בין
ה מבטחים ק
 בע"מ (להלן

ו ובמקומו אל
ר מכן, ועד לי
 מהבנק, המש
ישן. בחודש ד
כם מתן השיר
 הבנק הבינל
מועד זה חלו

חודש ד לו מ

ה מנורה מבט
לת הפצה לב
בור החזקת 

עם מ נחתמו
נק מרכנתיל
 בע"מ ובנק ד

ירושלים בנק 
ב לעובדי המ

 .תוקף

מבטחים נורה
רותי תפעול, 
 נוספים, בת

.החתימה עד

  

  

דצ בחודש. ה
ב נוספת קופה

רכשה 2006 
נק איגוד ליש
אמנות בע"מ
 העסקה כאמ
מה בגין ניהול
 הסכם הרכי
עמיד הבנק למ
ת של ניירות
ה שנקבעה

מורה ומנורה
אשון לישראל
ות שירותים 

. לאחר2011ר 
 השירותים 
ת ההסכם הי
 הוראות הסכ
, על פיו נותן
לות עוד, וממ

והתיקון 2009
.  

התקשרה 200
 קרנות עמל

וע יםי הבנק
ניץ. הסכמים 
יל בע"מ, בנ
שון לישראל 

עם 2008-2010
ע"מ ובנק יהב

בת עדייןאילו 

מנ, חתמה 20
 הפועלים שי

ושירותים )
ממוע שנתיים

החתימה ועד
לתק תקשרות

ודש פברואר
אמנות של ב
ול קרנות נא
נות במסגרת 

שולממורה ש
ועד חתימת
סכם לפיו יע
רותי משמורת
לקם בתמורה
תקשרות הא
ינלאומי הרא
וד לתת לקרנ
ודש אוקטובר
סכם לקבלת
בנק במתכונת
תן שירותים,
טחים קרנות,
חאה, לא חל

9ודש אפריל 
ועד חתימתו.

06הלך שנת 
ורה מבטחים
אמנות על יד
מצעותו כמפי
ק אוצר החי
ינלאומי הרא
0הלך השנים 
בי ישראל בע
וח, הסכמים א

012 מרס ודש
יו יעמיד בנק 

(קסטודיאן ך
לש נקבע סכם
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 צה, להלן

ת קבוצה, 
סיון מול 

ק וקבלת 
ין טיוטת 

 ;)יםסדי

ר שליטה 
,  מתאים

לתקופות 

 ולחובת 
ת ניירות 

רות ערך 
 הכנסה, 
משותפות 

 שפורטו 

אות חוק 

הלות של 
בחוק ח. 

בל  המוג
התייעצות 
תן לקבוע 

 5%-תר מ
מצריכות 

חלוקת ע 
   לן.

  

ת של הקבוצ

  נם:

ת שבה פועלת
שנה וידע וניס

שיונות עיסוק
לעניי 9.2סעיף 

מוסגופים בה 

 לקבלת היתר
 נמצא רוכש
יות לעתים ל

בה וייחודית
הממונה ורשות

ות וחוק נייר
 פקודת מס
ק השקעות מ

נוסף לחוקים

תמצית הורא 

חברות מנה. 
תקנות הפיקו

  ם שלהלן:

בידי העוסק,
פקח לאחר ה
ון מבטח נית
. החזקת יות
אגיד מבטח, 

, על רקע2013
לה 9.2.8סעיף 

ה בכללותה

תחום פעילות

   

   

ל הקבוצה הינ

חומי הפעילות
משם מבטחי 

 לקבלת ריש
ס(ראה  עניין

אמצעי שליטה

 ת השונים;

מהצורךנובע 
מקרה שלא 
ביעות ביטוחי

 לרגולציה רב
בכלל זה, ה ו

 חוק החברו
ח ולהוראות
להוראות חוק

ל הקבוצה, בנ

-ת הפיקוח") 

קנות הפיקוח.
ח ולחלק מת
אים העיקריים

שיון מבטח ב
 על ידי המפ

"). ברישיועדה
ת עם הועדה.
 שליטה בתא

3 ינוארחודש 
סולעיל  1.2.6

 

לות הקבוצה

 בנפרד לכל 
  ותה.

ילות התאגיד

  טוריון.

  החלים בהם

 הפעילות של

התומכת בתח
מפותחים עם

 על פי דין
שליטה, לפי ה

א ולהחזקת טה

חומי הפעילות

של הקבוצה נ
וצאה מכך במ
 הקיים ובתב

שונים כפופה
ינה השונות,

ר, להוראות
 חוק הפיקוח
ץ הפנסיוני, ל

   כל אלה.

ם החלים על
  ת השונים.

להלן: "תקנות

 הפיקוח ותק
 חוק הפיקוח
היתר, הנושא

חייב קיום רי
ן מבטח ניתן

הווע (להלן: "
ל בהתייעצות

טח וכןד מב
ם גורביץ בח
6 פורט בסעיף
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געים לפעיל

יל המתייחס 
קבוצה בכללו

על פעיצוניים 

לדוח הדירקט

יים ושינויים 

לכלל תחומי 

ת ומקצועית ה
ם עסקיים מ

;  

ם הנדרשים
קת אמצעי ש

לשליט תנאים

  ציה;

   מינימאלי;

קטיביים בתח

מי הפעילות ש
פעילות וכתו
יק הלקוחות

  ד

  ונים

הפעילות הש
רשויות המדי

צה, בין היתר
ם; להוראות 
 וחוק הייעוץ
ו מכוחם של 

נות המרכזיי
חומי הפעילות

צאו מכוחו (ל

הוראות חוק 
ית להוראות
וסדרים, בין 

ק בביטוח מח
רישיון. רישיון
על פי החוק 
שנותם, הכול
ליטה בתאגיד
יבל מר מנח

כמפ ברה ראה

עניינים הנוג

לעי 3-8יפים 
סים לעסקי ה

ת גורמים חיצ

ל 1.6.1בסעיף 

ויציאה עיקרי

ה העיקריים ל

ית טכנולוגית
מיומן, קשרי
תים עיקריים

מידה בתנאים
שליטה ולהחזק

תמפקח בדבר 

רישות הרגולצ

ום הון עצמי 

כי שיווק אפק

עיקרי מתחומ
רוכש את הפ

הטיפול בתי 
Run-.("  

ילות התאגיד

הפעילות השו

צה בתחומי ה
 ורישיונות מ

פופה הקבוצ
תקנו מכוחם
 קופות הגמל

ות שהותקנונ

חוקים והתק
אימים לפי תח

תקנות שהוצ

לה ח כפופות
כפופות חלק
ות הפיקוח מ

פיקוח, עיסוק
 הנקובים בר
ת שהוקמה ע
ת, ומותר לש
של אמצעי ש

להיתר שקח. 
דנד בעין, לחב

ע - התאגיד 

 שניתן בסעי
נים המתייחס

ללית והשפעת

ין זה בט לעני

סומי כניסה ו

חסומי הכניס

קיום תשתי 
כוח אדם 
ספקי שירות

הצורך בעמ 
יתרים לשה

הנחיות המ

בדרעמידה  

דרישה לקי 

בניית מערכ 

יציאה  םחסו
די הגורם הר
צורך בהמשך

 Off-רוכות ("

פיקוח על פע

קוח בתחומי ה

עילות הקבוצ
בלת היתרים 

  רך.

מסגרת זו, כ
תקנות שהות
הוראות חוק 
נאמנות ולתק

הלן יפורטו ה
סעיפים המתא

  הדין וראות

ק הפיקוח וה
  יקוח

ברות הביטוח
רנות פנסיה 
פיקוח ובתקנו

ל פי חוק הפ
ענפי הביטוח
ועדה מייעצת
נאים והגבלות
סוג מסוים ש
יתר מהמפקח
דיומרה, כדיב

יאור עסקי 

המשך למידע
אור של עניינ

סביבה כל 9
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ספים של 
של נכסים 

יק מבטח 
סים כנגד 
לו, בבעל 
ת ביטוח 

שאו בו יי
הלוואות  

 בתקנות 

לתקופות 
ת, לרבות 

יק נכסים 
 

י ביטוח, 

ירות את 
המבטחים 

וחובות ה 
ות מחוק 
ח למנות 
כן, מכוח 
בר מינוי 
בי נושאי 
ל, מבקר 
  משפטי)
ר המפקח 
וע חובת 

כן נקבע  
 שהעדרו 
בים, של 

(ב) 2סעיף 
ת שונות 
שרה בהם 
הורות על 
   הביטוח.

: להלן( 2

-התשס"ז
 תשתית 
ת כללים 
 כשירות 
חייב לדון 
ון מבטח 
יונים של 

ן העצמי 
 כללי או 

שור ועדת הכס
 מינימאלי ש

נכסים שיחזי
י החזקת נכס
ברה בת של
החזיק עתודו
לק הסיכון שי
א בו מבטח; 
יעת הוראות

ם מסוקרים ל
קבע בתקנות 

ם, חייב להחזי
  עסקים אלה.

טח בענייניב

ראות המסדי
פעולה של ה
שונים בחברה
 הוראות שונו
 נדרש מבטח
ביקורת. כמו כ
 הוראות בד
קר פנים. לגב
רקטור, מנכ"
סיכונים ויועץ
קבלת אישור
 האוצר לקב
  לעניין זה).
 הכללת פרט
נויים המחויב
. יצוין, כי ס
) לתת הוראו
ח, נושאי מש
קח סמכות לה
טיבי על שוק 

2011-"אהתשע

   

 וועדותיו), ה
, לחזק את2

צעות קביעת
ת עצמאותו,
דירקטוריון ח
ת לדירקטורי
ניין דירקטורי

ממבטח. ההו
לות בביטוח 

מבטח, באיש
ימאלי ועודף

 בדבר: סוגי נ
ייבויות; דרכי
 להשקיע בח
ובת מבטח לה
מאלי של חל

שאיסיכון שי
שיעוריהן (קב

  אל).

וחות כספיים
ששר האוצר 

 

י ביטוח חיים
שנה נפרד לע

פעולה של מ

ר) נקבעו הו
דבר דרכי הפ
ות אורגנים ש
ם המחויבים, 
 כך למשל, 
קיים ועדת ב
בנוסף, נקבעו
סיכונים, מבק

(די 2005מבר 
ואר, מנהל ס
ותם בכפוף ל

הוסמך שר, 
בעו הוראות

מטעה או אי 
יין זה, בשינ
ות לתשקיף".
ת עם הועדה)
, סוכני ביטוח
המקנה למפק
ם פיקוח אקט

ה), קה חקי

ריות הבאות:

 (דירקטוריון
2007 ש יולי

 היתר, באמצ
דותיו, הבטח
שאים בהם הד
ות מתייחסות
ן הקלות לענ

אלי הנדרש מ
מהיקף הפעיל

 

קנות בנוגע ל
ק ונפרע מיני

נות הוראות 
 ביחס להתחי
שאי מבטח 
כן ביטוח; חו
שיעור המיני
 של חלק הס
שאי לערוב וש
נגיד בנק ישר

מבטח וכן דו
ברבים בדרך ש

 ים להכנתם.

דת לגבי עסקי
כוש ביטוח מש

בור בדבר פ

מרפורמת בכר
 הוראות בד
שונים, פעילו
טח, בשינויים
ת ציבוריות.

חברות וכן לק
השקעה. בת 

טואר, מנהל ס
 מחודש דצמ
כספים, אקטו
 הכוונה למנו
דיווח הכספי,
קח (טרם נקב

ת פרט מהכלל
ך החלה לענ
תרתו "אחריו
ף להתייעצות
של מבטחים,

) לחוק, ה3(42
יוםח כלים לק

ההון (תיקוני

תקנות העיקר

יים (ביטוח)
ותקנו בחודש
 וזאת, בין

רקטוריון וועד
 עניינים, נוש
בותיו. התקנו

ונקבעו בה ה)

צמי המינימא
 בין היתר, מ
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ר לקבוע בתק
 מניות מונפק

 לקבוע בתקנ
 ושיעוריהם 
רים בהם רש
אחר או בסוכ
טח בחו"ל; הש
 המקסימאלי
ות שהוא רש
תייעצות עם נ

בוקרים של מ
ח ויפורסמו ב
ות החשבונאי

שבונות נפרד
ח חיים, ולרכ

נות מן הציב
  מצא.

קוח (כחלק מ
טחים, לרבות
שאי משרה ש
וחלו על מבט
 על חברות
רתם בחוק הח
למנות ועדות
כלל זה, אקט
בחוזר מפקח 
קעות, מנהל כ
 מוקדמת על 
ות. בנוסף לד
 שונות למפק
איסור בדבר ה
בדוחות, תוך
ות ערך שכות
מפקח (בכפוף
רכי ניהולם ש

2חד עם סעיף 
נו בידי המפק

פה בשוק ה
 הלן.

 בין היתר, הת

רותים פיננסי
לה, אשר ה
ים מבטחים
ינה של הדיר
מניעת ניגודי

י בישיבן חוק
של קרן פנסיה

  גמל.
  

את ההון העצ
בטח מושפע,

את שר האוצר
ת בדבר הון 

  בויות.

ך שר האוצר 
ותיו לסוגיהן

; המקמבטח
 בו, במבטח 
 עיסוק כמבט
אל, השיעור
 לתת וערבויו
בצע לאחר הת

 שנתיים מב
 יוגשו למפקח
רוט והעקרונו

הל מערכת חש
ויותיו בביטוח

ת לברר תלו
קון ליקוי שנ

ן לחוק הפיק
ידי של מבט
רקטורים ונו
 לעניין זה, ה
ות דרך כלל
צוניים כהגדר
דרש מבטח 
מסוימים ובכ
ם שהוגדרו ב
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הודעות, ניתנ

האכיפ גברת
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ת תקנות א
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כנסת, הוראו
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בטחים בישר
מבטח רשאי 
עניין זה, תתב

חות כספיים
ניים, יערכו, 
וכן, מידת פיר

בטח חייב לנה
כיסוי התחייב

מפקח סמכות
הורות על תי
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טוח חיים 
סטרופה, 
 הנכסים 
ין ביטוח 
ות ההון 
ין היתר, 

  

בחודש  ם
 נההי זה 

כיביו, וכן 
ם. בחוזר 

רובד בכל 
ם. בנוסף, 
שומה של 

טח רשאי 
 השקעת 
, במבטח 
נות שתי 
שתתף"), 
"), הרכב 

, מעבר ם
האחריות 
השקעות 

 כללימל) (
לן, לצורך 

 יולי ודש
על גופים 

קנות  הת
 החיסכון 
 התקנות 
פות גמל 
בינן לבין 
ק מכללי 
ך פעילות 

 היו אשר 
המוסדיים 
קנות מס 
ה, לעניין 
ת תאגיד 
אמצעותו 
ת מסלול 

 עתודות 
 תקנותמו 

) DACבביט (
לסיכוני קט ה

סק), מהיקף
הון נדרש בגי
מבטח. בתקנ
 הביטוח, וב

  .נחות

 ת הכספיים. 

Solv ,םפורס
חוזר מטרת 
רכ למאפייניו

די הון שונים
ון מורכבים ב
בדים השונים
בטח עד לייש

.  

לוואות שמבט
בלות לעניין

בעל עניין בו,
ת מבטח למ
 תשואה ("מ
אה ("נוסטרו"

םמהיל הנכסי
ת בידו את ה
סטרטגיית ה

ים (קופות גמ
הלול עיל(ל 2
בח לתוקף ו

קעה החלים ע
ות להוראות
ים על מוצרי 
ות ברווחים.
חלים על קופ
ת ברווחים וב
 משנות חלק
ון בכלל ודרך
ה הכמותיות 
עה בגופים ה
 קבועות בתק
ונה, ובכלל זה
עין באמצעות
צד קשור ובא
תמחה לרבות

בטח להחזיק
פורסמ 2013ר 

שה הנדחות 
טרו, מחשיפה
 חיים (ריס
", מתוספת ה
בנות שהן מ
להון חברות

והון נ שלישוני

לדוחות 15ור 

vency IIיבת 
.ר של מבטח
 של מבטח ו
סיווגם לרובד
ת למכשירי ה
ביים של הרב
עצמי של מב
חות הכספיים

ות לעניין: הל
יבויותיו, מגב
 שליטה בו, ב
 ביטוח, חובת
עות תלויות
לויות תשוא

 לבחירת תמ
הן מותירוכך 

 הנובע מאס
  תקנות.

רותים פיננסיי
2012-בהתשע"

נכנסו אשר, 
כללי השק ינו

ראות משלימ
שקעה אחידי
סות משתתפ
 ההשקעה הח

ת משתתפותו
 המנהלת וכן
לות שוק הה
לות ההשקעה
ועדות ההשק
אות אשר היו
ול דעת הממו
כות במקרקע
, עסקה עם צ
 השקעה מת

ניין חובת מב
ינואר בחודש

 

הוצאות הרכי
וחזקים בנוסט
סיכוני ביטוח
לתי מוכרים"
ה בחברות ב

ת להמתייחסו
שהון  כןו שני

וצה, ראה בא

ד את דירקטי
ון עצמי מוכר
 עצמי מוכר

ולס ניםון שו
תוך התייחסות
מזעריים ומר
הרכב ההון הע

לדוח )ו(15ור 

וראו היתר, ה
 כנגד התחיי
בבעל אמצעי 
תיווך בענייני
ל תיק השקע
ות שאינן ת

ת האחריות
ועל יוצא מכ
 לסיכון צפוי
י שנקבעו בת

פיקוח על שיר
 ומבטחים), ה

")השקעה ללי
ענייוסדיים ש

כולל הורה"), 
החיל כללי ה
 פנסיה ופולי
ום בין כללי
 כספי פוליסו
כסי החברה 
מן לדרכי פעיל

מגבל הוסרות 
מעורבות ו ת
חלק מהורא 

עה לפי שיקו
שותפות, בזכ
ת לעמיתים),

מסלול לגבי

 הוראות לענ
ב עות תלויות.

  115 - א 

 כללי, מסך ה
 הנכסים המו
מחשיפה לס
ה כ"נכסים בל
 בגין השקעה
רות שונות ה

משהון ו אשוני

ההון של הקבו

לאמץ בעתיד
הרכב הו ויינ
הון בלהרכ ת

הו רכיביה ב
ם לסוגיהם ת
כן שיעורים מ
שעה לעניין ה

גם באוראה . 

 כלולות, בין 
חזיק מבטח
חזקת שלו, ב
חר העוסק בת
 לעניין ניהול
 תיק השקעו

  פעולתן.

 מעבירות את
למבטח, וכפו
ואה צפויה 
למגבלות, כפי

תקנות הפמו, 
מנהלות רות 
כל תקנותו "

חוזר גופים מו
"השקעה כללי

חוזר הינה לה
 גמל, קרנות 
 הקיימות כיו
 החלים על 
 על ניהול נכ
מנת להתאימ
פרט. בתקנות

הגברת תוך, ת
ועברוו כן, ה

שקעה, לקבי
, השקעה ב
לוואות (לרבות

ל הוראות כן

ת, בין היתר,
לתביעפרשות 

יעות בביטוח
ריאות, מסוגי 
תפעוליים, מ
בתקנות אלה
תוספת הון 
 נקבעו הגדר

ראעצמי, הון 

בר דרישות ה

ונת הפיקוח 
שעניחוזר  20

קרונותים וע
רונות להכרה
י ההון השוני
הכרה בהם וכ
זר הוראת ש
Solvency II.

   י ההשקעה

כי ההשקעה 
 הנכסים שיח
רת בת או מו
ל תאגיד אח

חתקעה, הא
עניין ניהול 
פקידן ודרכי פ

כי ההשקעה
פי התקנות, 
יחס בין תש
 זאת בכפוף ל

 י השקעה

, פורסמ2012 
חלים על חבר

" אוהתקנות"
ח פורסם, ביל

כ חוזרהלן: "
ת התקנות וה
בכללם קופות
ת ההבחנות 
סיה לבין אלו
קעה החלים 
קיימים, על מ
 המוסדיים בפ

הקודמו קנות
השקעות. כמ
קנות דרכי ה
עור השקעה
פות, מתן הל
וכצד קשור, 

  קה מדד. 

  שוב

חישוב כלולות
י חישובן והפ

מרמת התבי
ובביטוח בר
מסיכונים 
המוגדרים ב
סיעודי, ומ
המינימאלי
עהגדרת הון 

לפרטים בדב

על רקע כוו 
011 אוגוסט
כלל תקביע

מסגרת עק
הוגדרו רבדי
והתנאים לה
נקבעה בחו
I תדירקטיב

תקנות דרכי 

בתקנות דר
לתת. סוגי
מבטח בחבר
אחר או בכ
ועדות השק
והשנייה לע
הוועדות, ת

תקנות דרכ
לנדרש על פ
לקביעת הי
השונות, כל

תקנות כללי 

בחודש יוני 
השקעה הח
פסקה זו: "

במקב. 2012
מוסדיים (ל
הנ"ל. מטרת
הפנסיוני וב
מבטלות את
וקרנות פנס
כללי ההשק
ההשקעה ה
המשקיעים 

בתק קיימות
בפעילות הה
הכנסה ובת
חריגה משי

ו שותפשאינ
והשקעה ב
השקעה מח

  

תקנות החיש 

בתקנות הח
ביטוח ודרכ






  





 

 חישובכי 
 המפקח 
 בתקנות 

 כללי טוח
 בתקנות 

 שעניינו 
ש השנים 

 תביעות 
 קטוארית

2014.  

קרונות הע
ם ביניים 
 מתקנות 
 הביטוח. 
וץ כללי 
ת החלת 

  

 1981-"ב

אלית של 
ח נוסעים 
ל וביטוח 

צב רפואי 

צב רפואי 
ת ביצוע 

בין היתר, 
ם, תנאים 
 אחידות 
ה בחוזה 
טול חוזה 
ת החוזה 
פס קבלה 
ש לכלול 
ע בחוזה 
 ברווחים 
בו ואופן 

ים: תוכן 
רט בחוזה 

מבוטחים 

ת תנאיה, 
יע על כך 
צו לעניין 
 הטעונים 
וח דירות 

(דרכ ביטוח 
הסמכת תוך 

כמפורט גים
בביט ביטוח 
נכללו רובן ר
"צבירה"ה ון

צטבר לשלוש
זנב בעלי ם
אק הערכה מת
4במרס  31ם 

 פרטיהם וה
חות הכספיים

חלק שילוב 
מתן לענף תא

 בדבר אימ
ר, המאמץ את
 .ים מוסדיים

טוח), התשמ"

ה הטריטוריא
לכלול בביטוח
ם, דמי ניהול

הוראות למצ

בטח בשל מצ
יטוח ומונעות

חוזי ביטוח, ב
בשל סיכונים
חיים קבוצתי,
 תנאי הצמדה
מקרה של ביט
בוטח הפר א
בחתימת טופ
 הוראות שיש
 שיש לקבוע
טוח משתתף 
 הניהול שייג

נושאים הבאי
הכיסוי המפור

  ח רכוש).

ח לגבות מהמ

ח, לשנות את
 למפקח, יודי
שר האוצר בצ
קח. הענפים 
ב רכוש, ביטו

עסקי על וח
, 1984-"השמ
מסו כללי וח

עתודות שוב
אשטוח כללי 
מנגנולביטול 

מצ ותהוצא ל
בענפי וזאת 

קיימ בהם ים
ליום יםהכספי

דבר תוכנם,
שנתיים והדוח
למפקח, תוך 

והת 1993- שנ"ג
ם והוראות
ו הוצא חוזר

וגופי ת ביטוח

חוזי ביאים ב

אים: התחולה
וראות שיש ל
שלום תגמולים

ה הביטוח) (ה

ג לחבות המב
 תקופת הבי

ש לכלול בח
טוח יסודיים ב
שהו, ביטוח ח
 בתשלומים,
זר פרמיה במ
נסיבות שהמ
שור תביעה ב
ולי הביטוח,
ו"ל, הוראות
 פוליסות ביט
ל שיעור דמי 

ה הביטוח בנ
ח או להיקף ה
רה של ביטוח

חשרשאי מבט
  שלומים.

 הוגשו למפק
עליהם הוגשו

בע שיטוח שק
 בהיתר המפק
ה, ביטוח רכב

 

הפיק תקנות
התש), כללי ח

בביטו תודות
חי בדבר וזר

ת ביטוח בביט
חוזר נוגע ל

על הכנסות ף
"),הצבירה(" 
לענפ הוגבל ר

שונה מהדוח 

 הוראות בד
 הכספיים הש
חב לציבור ול
שנתיים), התש
פרסם חוזרי
ח תקנות אלו

IF (על חברות

ם (ביטוח)(תנא

הנושאים הבא
ול ביטוח; הו
ות בדבר תש

תנאים בחוזה

המבטח בסייג
וי למשך כל

  י ביטוח.

בר תנאים שי
פת לדמי ביט
ח חיקוק כלש

יטוח דמי ב
כב פרטי, החז
מבטח שלא ב
ר התניית איש
שולמים תגמ
בנסיעות לחו
בטח המנפיק
שקעות, כולל

ר צורת חוזה
חבות המבטח
מבוטח (במק

מי ביטוח ש
ח הנגבים בתש

 שפרטיה לא 
ם שפרטים ע
ינוי. בענפי בי
 כאמור אלא
וח רכב חובה
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ת את חליפות
בביטוח דיות
העת של שובן

חם המפקח 
ישוב עתודות
תי הנכלל בח

לעודףהשווה 
 לת הביטוח

האמור מנגנון
בתחולה לראש

  

בון קובעות
חות של הדו

ווח כספי רח
ת כספיים ש
 התקנות לפ
בטחים. מכוח

FRS(אומיים 

תים פיננסיים

היתר, את ה
בר אופן ביטו

הוראו –חיים 

קי ביטוח (ת

אופן שימוש ה
 ביטוחי ראו
שלום תגמול

 הוראות בדב
ר גביית תוספ
אי להם מכוח
נאים לגביית
ה לביטוח רכ
ח ביוזמת המ
מבטח, איסור

החתימה מש 
 וכבודתם ב
הם רשאי מב
יהול תיק הש

הוראות בדבר
ת), סייגים לח
הנדרשים מהמ

אות בדבר דמ
ע לדמי ביטוח

תכנית ביטוח 
ומים האחרים
י שיחול השי
נית או שינוי
ח חיים, ביטו

מח אשר דות
עתיד תביעות

חיש לאופן ת
פרסם ,מקביל

לעניין חי אות
שינוי המהות

ה בסכוםודה 
 ממועד תחיל

המ ביטול כי 
ב התלויות ת

 י דין וחשבון

טי דין וחשב
ם לעריכתם ש
 הכוללים דיו
חו (עריכת דו
וסמך מכוח
 נוספים למב
ונאות הבינלא

קוח על שירות

סדירות, בין 
; הוראות בדב

ח ביטוחניין 

קוח על עסק
  2004-שס"ד

סדירות את א
טיחות כיסוי
ת התביעה לת

  ותפ

ספות נקבעו 
באים: איסור
שמבוטח זכא
זי ביטוח ותנ
ם, תנאי חוזה
תקופת הביטוח
הונות את המ
לא אם בעת 
טוח נוסעים
ם, ודרכים בה
 ניהול בעד נ

עו בתקנות ה
ח (רכב ודירות
מצעי ההגנה ה

בתקנות הורא
ב רכוש ובנוגע

קש להנהיג ת
יטוח והתשל
רה ימים לפני
ג מבטח תוכנ
ר הנם: ביטוח

עתו חישוב
לת הפרשות

הוראו ליתן
החדשות. ב

הורא הכולל
. השבוטלו

שמירת עתו
הראשונות 

,יצוין. ארוך
התביעו של

תקנות פרט 

תקנות פרט
החשבונאים
של מבטח,

ניירות ערך 
המפקח מו
חשבונאות 
כללי החשב

תקנות הפיק 

התקנות מס
חוזי ביטוח;
לחו"ל; ולע
למבוטחים.

הפיתקנות  
קודם), התש

התקנות מס
קודם, מבט
חיתום בעת

ת נוספתקנו 

בתקנות נוס
בנושאים ה
או הטבות 
מטבע בחוז
לביטוח חיי
לפני תום ת
או ניסה לה
ושחרור אל
בחוזה לביט
לביטוח חיי
לגבות דמי 

  ישובם.ח

בנוסף, נקב
חוזי הביטוח
הביטוח, אמ

כן נקבעו ב
בביטוח רכב

מבטח המבק
את דמי הב
למפקח עש
זה, לא ינהי
היתר כאמו











 

 (הבטחת 

 קופות( ם
 פיננסיים

 נוהל טת
 שעניינה 
 פיקוח שת
 ממדינת 

 ירקטיבת
 שגוף כך 
 תחילת י
 זה שינוי 

 אחריותם
הבחירות 
ם לנוהל 
צב החוקי 
ה לדיווח 
 הביניים 
טוח ו/או 
ת ביטוח 
זו חברות 
ף. טיוטת 
ית לנוהל 
י המוצע 

 או( חדש
 שלה( עה

 על ודיע
 שמורה ה

 של עמים
 את קיים
 ביחס מה
 אף על ל
 להעברת 

 על ודעה
 קופת נון
 הנלווה י

ס לתוקף 

 הנוגעים 
ה ביטוח 
ח, לשלם, 

בוטח או 
גמולי ת ת

שות את 
דרש לכך 
ע כאמור 

המסמכים 
 30מו תוך 

ח וריבית 
ם מסירת 
ם שנויים 

מכר (דירות) 

פיננסיים תים
 שירותים ל
טיוט פורסמו 

הממונה מדת
לגיש הדין ות
הנדרשת ות
די עקרונות 
, מוצרים גת
לפנ) קיים צר
. השיווק לת
א את יגביר ך

נדחה לאחר ה
טיוטת ביניים
מותאמת למצ
הרנטית חדש
גרת טיוטת

 בתוכנית ביט
 שינוי תכניות
ת במערכת ז
מערכות האגף
טיוטה שלישי
תאמת לשינוי

הח המוצר, הל
ההודע הגשת

ה הממונה ם
לממונה. מורה

מטע, לתוקף 
לק הקופה של
התאמ לערוך 
שפעל למי ם
 או למיזוג שר
להו לצרף ש
בתקנ שינוי ל
האקטוארי ח

קרה, להיכנס

בטים שונים
הביטוח, חוז
ת דמי ביטוח

ח על ידי המב
הזכות לקבלת
לת חובה לעש
ביר לאחר שנ
ממסירת מידע

  ם.

טח המידע וה
ום לב ישולמ

מקרה הביטוח
ימים מיום 30

כומים שאינם

ישות חוק המ

שירות על וח
על הפיקוח 
 2013 ינואר 
עמ וטיוטת, ל
הוראו את ים
להתנהלו אם
OE ולאור 
הנהג אופן ת

מוצ של נאים
לתחיל כתנאי
ומאידך, מחד

הצעת החוק נ
פורסמה ט 2

 גמל, אשר מ
ערכת אינטר

"). במסגתות
ר ו/או שינוי 

ו/או הן הגש
 לצורך פעילו
יסות אשר במ
ל פורסמה ט
ת גמל המות

הנוה לטיוטת
 ממועד יום 
אם אלא), ל

האמ התקופה
השינוי/מוצר

ש ביכולתה 
 הוצע בנוסף
כספיים ומים

בקש החברה 
שי הפרטים 

על או חדשה
בנספח דרשת

 צפויה, בעיק

מסדיר הי") ק
ה חוק חוזה 
מבטח, תמורת

מסר למבטח
ביטוח ו/או ה
מבטח מוטל
ח תוך זמן סב
 להימנעות מ
ביטוח וסכומ

ו בידי המבט
במחלוקת בת

 מיום קרות מ
0מתום , 1961

 לא שילם סכ

 

דירות לפי דר
 -1971.  

הפיק חוק יר
חוק תזכיר 
 ובחודש ,20
גמל קופת נון

להתאי ציעים
בהתא, ודרני

ECD -ה 
את לשנות ע
תנ עדכון או 
כ הממונה שור
 המוסדיים ם

והדיון בה חר
2013 בינואר 

תקנון קופת 
וטפת עם מ

מערכת או" 
הגשה לאישור
שינויים באופן

בודה). ושר ע
 אודות הפולי

. במקבי2013
 ותקנון קופת

ל בהתאםל. 
 30 לאחר קף

בנוהל מפורט
ה בתוך, לקו
ה כניסת אחר

פגיעה מניעת
ב. חוקצעת ה

עיצ או/ו ות
 להודעת תאם

את קובעת 
 גמל קופת ת
הנ הפירוט ת

הטיוטה .מל

החוק: "קה זו
בוטח. על פי
מחייב את המ

  ב. למוט

רה ביטוח תי
רות מקרה הב
כאמור על ה
למסור למבטח
ירור החבות.
ב לתגמולי הב

 מהיום שהיו
ינם שנויים ב

הצמדה למדד
1-ה, התשכ"א

 בו המבטח 
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עות רוכשי ד
- ת), התשל"א

תזכי פורסמו
,2011-א"תשע

011- א"התשע 
ותקנ ביטוח ת
המצ, ביטוח ת
המו השוק ה

לארגון ותה
מוצע זו סגרת

חדש( מוצר ל
לאיש המתין

הגופים של ה
מאח. מנהיגים

שלה הבאה, 
ביטוח ות נית

ר עבודה שו
 :ונה (להלן

פרטם בעת ה
 כן, נערכו ש
ם, ואובדן כו
 את הנתונים 
3תוקף במאי 

ביטוח  ניות
לעי יניםמצו

לתוק ייכנסו 
למ בהתאם 
ח או כולו, י

לא גם נגדותו
מ, העמיתים 

הצב המנויים
פליליו קציות
בהת שלא או

ל"הנ החוזר 
הקמת, חדשה
רמת את דיר
גמ קופת קנון

פסקן, לצורך 
מב-סוכן-מבטח

ין מבוטח המ
תגמולי ביטוח

ל קרות מקר
ע להם על קר
טח הודעה כ
על המבוטח ל
הדרושים לבי
טח או המוטב

יום 30 תוך 
 סכומים שא

  עה.

ספו הפרשי ה
יבית והצמדה

במקרהשיים, 

וביטוח השקע
ול רוכשי דיר

פ, 2011 טמבר
הת' _), מס 
' _), מס קון

תכנית הנהגת
תוכניות יסוח

למבנה יותר 
הצטרפו אור

SOLV .במס
על להודיע ש
ל יידרש לא 

הפעולה מרחב
מ שהם וצרים

רכבת הממש
תוכל הנהגת 

ה זו תאפש
על ידי הממו

שיש לפ דעים
פת גמל. כמו 
(בריאות, חיים
בקשו לטייב 

לת כנסילהה 
תוכנ הנהגת 
הקוח ק הפי
) קיים מוצר

ומסמכים דע
לשינוי/למוצר
התנ על הודיע

 של עניינם 
 וטעמים תיה

סנק הקובעות
א, הממונה של
 טיוטת. ופה
ח ביטוח נית
המגד נספח ת

לתק או טוח
2013.  

  הביטוח

(להלןהביטוח 
טוח ויחסי מ
בין מבטח לב
רה הביטוח, ת

ק, הודעה על
 לאחר שנודע
נמסרה למבט
רור חבותו וע
 והמסמכים ה
 זכאות המבוט

יטוח ישולמו
בירור חבותו.
מסירת התביע

הביטוח יתווס
ריוק פסיקת 

ביטוחים איש

ובתי עסק ו
השקעות של

ספט בחודש 
תיקון)(גמל

תיק)(ביטוח(
ה על הודעה

לנ עקרונות
 המתאימה
לא ישראל

VENCY II
יידרש מוסדי
אך, שיווקו
מ את יגדיל

המ לאיכות
לכנסת והר
ההודעה על
כיום. טיוט
ע שהוקמה
מי נתווספו

תקנון לקופ
קבוצתיות (
הביטוח הת
החוזר צפוי
הודעה על
בתזכירי חו
ב השינויים
מיד יצורפו

ל התנגדותו
לה הסמכות
על שמירה

התחייבויות
ה להוראות
ש התנגדותו
בקו הניהול
תוכ הנהגת
לרבות, גמל

ביט לתכנית
3באוקטובר 

חוק חוזה ה 

חוק חוזה ה
לחוזה הביט
הוא חוזה ב
בקרות מקר

על פי החוק
המוטב מיד
ביטוח. מש
הדרוש לביר
את המידע 
השפעה על 

תגמולי הבי
הדרושים לב
ימים מיום מ

על תגמולי 
בהתאם לח

בב התביעה.







 

א 28סעיף 
ט ת המשפ

צאות אי 
ת בנוגע 
 על ענפי 

על פיו ו 
 3 כעבור 

דע מוגדר 
ממוחשב, 
 בעניינים 
ר בפנקס 
 השימוש 
 להכניסו 
לאבטחת 

, 2012סט 
 וקביעת 

מטרת  .2
 הנוגעות 
לי עבודה 
 הפיקוח 
בה לקיום 
ם הליכים 
ב גמישות 
 הרישום 
ם במיוחד 

 תיקון וה
 2012-"בע

ה שנייה 
 תם בהצע

 הגנת נות
 הגברת ה
מידע ה ת
 דרישה; ן
 ובניהול ת

 ואירועי 
 למידע ת

 או מכל 

מל וסוכן 
ם מרכיב 
י. בנוסף, 
 וכן בשל 
עניין צווי 

רתו לאחר 
תי שמירה, 

ת כקבוע בס
רשאי בית - ם

המבוטח ותוצ
ותיו, הוראות
חדות החלות

  טוח נזקים).

לחוק, 10יף 
טח, תבוטל 

 ת")

שר מאגר מיד
ועד לעיבוד מ
ע הסדרים 
רישום המאגר
יב ברישום, 
מידע על מנת
מאגר מידע ל
בחודש אוגוס
ובת הרישום

2012-התשע"ב
,1981-תשמ"א

י ניהול וכלל
רית במישור
ע תחליף חוב
רגונים בקיום
תשאיר מרחב
 החוק. חובת
גרים רגישים

מהוו זה זכיר
התשע), אכיפה

כנה לקריאה
ות המופיעים

   בתזכיר.

תקנ של נייה
הינה, היתר ן

תמידע ואבטח
בארגון המידע
וסביבתית ית

גישה ותיעוד
הרשות ראש 

בילה מחלק

  ת הון")

בטח, קופת גמ
יים בהם קיי
סמכי הזיהוי
הוגדרו בצו 
רוט נוסף לע

ידע לצורך מסי
ם פרטיים ושירות

200.  

ריבית מיוחדת
וחים אישיים

ות גילוי של ה
המוטב וזכויו
 הוראות מיוח
ה ונכות, וביט

סעמתקן את 
על ידי המבו

הגנת הפרטיות

 מידע, כאש
ו אופטי והמי
. החוק קוב
אגר מידע בר
ר מידע החי
מבקש את המ
לה על בעל 

ב מידע ועוד.
) (צמצום חו
 במסמכים), ה

הת הפרטיות,
 לקיום סדרי
לות הרגולטו
 מאגרי המידע
שר תחייב אר
ק. חובה זו ת
של הוראות 
ריים ועל מא

תז כי, יצוין. 
א סמכויות) (

ם אלה בה
כספי והעביר
ת המופיעות 

ש טיוטה"ט) 
בי, התקנות 

הול מאגרי מ
ה אבטחת על
פיזי מידע חת

ו בקרה וכן 
להסמיך את 
 הסדרה מק

 איסור הלבנת

וטלות על מב
סות ביטוח ח
שמירה של מ

רים שה במק
ת חשד (פיר

ת היא איסוף מ
לפי חוק חוקרים

02- "באי, התשס

 

ת המשפט בר
ם שאינם ביט

  אמור.

ת בדבר חובו
וח, מעמד ה
ח וכן קביעת

אונה מחלה ת

, אשר מ5ס' 
ה לביטולה ע

  ל למבטח.

להלן: "חוק ה

 בדבר מאגרי
צעי מגנטי או
נת הפרטיות.
חייב בעל מא
קה של מאג
ו התאגיד המ
האחריות הח
בעל מאגר מ
(תיקון מס'...
ה ולתיעודם 
 חוק הגנת ה
קביעת חובה
מיקוד הפעיל
חובת רישום 
במסמכים, אש
י הציות לחוק
צד ההפנמה 
 גופים ציבור
.10צם קיומם
)12תיקון מס' 

מצאת בימי
פי העיצום הכ
ות הרלוונטיו

"רמו( המידע 
מטרת. 2012

בקשר עם ניה
ע הממונה על
אבטח לעניין ת

ואימות זיהוי
הטיוטה, ל ת

שחלה עליהם

(להלן: "חוק  

ווים מכוחו מ
בוטח בפוליס
וכן חובת ש
 הלבנת הון

ולות מעוררות
  עיל).

מטרתו העיקרית
ל רישוי רטיקר פ

רות נתוני אשר
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ר, יחייבו בית
מור בביטוחים
 המיוחדת כא

היתר, הוראות
 חוזה ביטו
סיכון המבוטח
חיים, ביטוח 

מס סם תיקון
תקבלת בקשה
הודעת הביטול

( 1981-שמ"א

בע הוראות 
המוחזק באמצ
ם בחוק הגנ
קרים בהם ח
לניהול והחזק
 על האדם או
עיון במידע, ה
 הנתונות לב
ת הפרטיות (
ל וכללי עבודה
ות להוראות
 בדרך של ק
מאגר מידע ומ
בתזכיר, את ח

יעודם בה ות
מה של היבטי
ולתו וזאת לצ
מוצע, רק על
לפרטיות מע

(ת הפרטיות ת
ונמ 2011 בר

וספות לסעיפ
החדשו חובות

 מאגרי רשם 
2-"בהתשע), ע

לי מאגרים ב
ע חובות טלת
דרישות; ונים
ז, גישה אות
במסגרתצע, 

טור גופים ש
 ות.

 2000-התש"ס

בנת הון ולצו
מות פרטי המ
קופות גמל, 
שות לאיסור
הנחזות כפעו

לע 3.1.5סעיף 

ם: (א) מאגר שמ
דע המשמש חוק
שיון לפי חוק שי

במועד כאמור
ין מבטח כאמ
שלום הריבית 

, בין ההחוק 
אים לביטול
של שינויים בס
שונים (ביטוח 

, פורס2012ס 
טוח אשר מת
ם בו נמסרה ה

התשהפרטיות, 

הפרטיות קוב
נתוני מידע ה
גים הקבועים

ם: המקהבאי
דע, תנאים ל
ובות החלות 
דע, זכות הע
אגר, ההגנות
כיר חוק הגנת
ם סדרי ניהול
א שיפור הציו
מאגרי מידע,
לשם ניהול מ
ל פי המוצע ב
 וכללי עבודה
מטרתם הפנמ
ס לאופן פעו
ול, על פי המ
חובם סיכון ל

הגנת חוק עת
בנובמב סמה

גם ת וכולל, 
לח ביחסורה, 

פרסם, 2012 
מידעאבטחת 

על בעל ותחל
הט לרבותם, 
סיכו וסקר וי
הרשא ניהול 
מוצ עוד. דע

"ט) לפטרמו( 
קנות המוצעו

הלבנת הון, ה

וק איסור הלב
ת זיהוי ואימ
רטי עמית בק
ת דיווח לרש
תי רגילות ה
נת הון ראה ס

    
הבאים המאגרים

ר; (ב) מאגר מיד
דע של בעל ריש

במחלוקת ב
לעניי לחוק.
בו בתשלחיי

בנוסף כולל
הגילוי, תנא
להשלכות ש

הש הביטוח

בחודש מרס
פוליסת ביט
ימים מהיום

חוק הגנת ה 

חוק הגנת 
כאוסף של נ
למעט חריג
העיקריים ה
מאגרי המיד
במאגר, החו
למאגר המי

מידע במאה
תזכפורסם 

חובה לקיום
היא תזכירה

לפרטיות במ
הנדרשים ל
והאכיפה. ע
סדרי ניהול
פנימיים, שמ
לארגון ביח

חול משיךת
טומנים בחה

להצע המשך
פורס אשר(

והשלישית),
החוק האמו

 יוני בחודש 
(א הפרטיות

החובות הח
המנוהל בה

מיפ לביצוע
;האדם כוח

מי אבטחת
וטכנולוגיה
הוראות הת

חוק איסור  

בהתאם לחו
ביטוח חובו
חיסכון ופר
קיימת חוב
פעולות בל
איסור הלבנ

                  
הגורה של סוגי 
ירותי דיוור ישיר

(ג) מאגר מי-ו; ו







                  
ברשימה סג ובר

יסוק, לרבות שי
בעיסוקו 1972-ב

        
המדו 10

כדרך עי
התשל"ב



 

ם להגשת 
 עד כה 

 העמידה 
 תובענות 
 תובענות 

יקולים ש

התובענה 
התובעת. 
 הקבוצה 

  נה.

ת החובה 
 הקבוצה, 
עד על ידי 
מייצג את 

תובענות 
 תובענות 

 לאישור 

שר נועדו 
 ייצוגיות. 
ן תשובה 
האמורה; 
ים ליועץ 
ולו ביחס 
ת תקנות 
 ייצוגיות 
הקבועים 

(להלן:  1
והמלצות 
ת בתחום 
, רקטוריון

רה יכולה 

 הנוגעים 
ב הנדרש 
ת למינוי 

כן, -. כמו
 במקרים 

 2011-א"ע

ש פברואר 
 תאגידי ל

 העיקריים
 שני חות
 למנות בה

  צוגיות")
ללים אחידים
שהיו קיימים

בחינת זכות
רות להגשת 
נייה לחוק 
 במסגרת ה

טה לאישור ה
כלל בקבוצה ה
ט לקבוע כי
צטרף לתובע

 פשרה לרבות
עות לחברי 
להוכחת הסע
ורך הדין המ

שר תסייע ל
ניהול פנקס 

נות ובקשות

אש ,2010-"ע
וק תובענות 
הקיימים למת
ש לתשובה ה
גופים מוסדיי
דיוניים שיחו
החלת הוראות
ות ותובענות
ב ההסדרים ה

  .2011-א
999-התשנ"ט

של מסקנות ו
ות מומלצות

הדיר עבודת 
עוד, שהחבר

של נושאים
 הרכבם, הרוב
בלות הנוגעות
 שליטה ועוד
 יחיד/תאגיד

התשע), חוב 

מלואו בחודש
ממשל לכללי

ה הכללים. ם
לפ מינוי בת
חוב). ג( ;פנים

ק תובענות ייצ
החוק קובע כ
 ההסדרים ש

  קוח.

צוגיות הן מ
רחבת האפש
לתוספת הש
רש כשיקול

לטסגרת ההח
סירובם להיכ
 בית המשפט
 על רצונו לה

ישור הסדרי 
פרסום הודע
יים ודרכים ל
כר טרחה לע

 ייצוגיות אש
 מורה על נ

.  

ם על תובענ

צוגיות, התש"
ים שונים בח
ת המועדים ה
בה של המבק
 ייצוגית נגד ג
התהליכים ה
 שאושרה; וה
בענות ייצוגיו
ילתם של רוב

גידי), התשע"א
ק החברות, ה
הווה יישום ש
רשימת נורמ
הדירקטוריון,
 חיצוניים וע

ות בשורה ש
, ובין היתר, 
סוימים, מגב
ות עם בעלי 
כספיים על 

גרותא ברות

ס לתוקף במ
ל כפופות ינה
המחויבי ויים
חוב). א: (יתר
פ ומבקר ורת

 

(להלן: "חוק 2
ות ייצוגיות. ה
 את מרבית

לחוק הפיק 1'

ת תובענות יי
ענה ובפרט הר

ל 2 לסעיף 
נקבעו במפו

 המשפט במס
 להודיע על ס
וחדות רשאי

יטיבית ה פוז

ם בעניין איטי
 לעניין זה, 
 פסיקת פיצו
 המייצג ושכ

ון תובענות 
וציבורית וכן
ור באינטרנט

החוק חל גם
  ת.

תובענות ייצ
ליישום סעיפי
 אלה: הארכת
 למתן תשוב
שר לתובענה 
טוח; קביעת ה
בענה ייצוגית
 לאישור תוב
 בתקנות. תח

הממשל התאג
לחוק 16מס' 

קון לחוק מה
אגידי וכולל ר
 עם הרכב ה
 דירקטורים

ות מנדטוריו
ורת ועבודתה
 בנושאים מ
דרש לעסקאו
ל עיצומים כ

בח תאגידי ל

אשר נכנס, 17
תהיי, פרטיות
בשינו, בוריות

הי בין, הינם 
ביקו ועדת ות
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2006-התשס"ו
 חוק תובענו
ולן, ומבטל 
ת את פרק ה'

שרות להגשת
עילות התובע
וח (בהתאם
ות הנתבע 

  ית.

 על ידי בית 
רות לפרטים
בנסיבות מיו
י שנתן הודע

סדרים מפורט
ית המשפט 
ך דין מייצוג, 
גמול לתובע

 קרן למימו
ת חברתית ו
ח לעיון הציבו

ר נקבע כי ה
ויות ועומדות

תקנות תסמו 
הפרוצדורות ל
תר, הסדרים 

ית וכןה ייצוג
מסוימות בקש
פקח על הביט
ה להכיר בתוב
בירור בקשות
ים בחוק או 

 פרסומן. 
) (ייעול ה16' 

מתיקון רסם 
אחד של התיק
ד ממשל תא
היתר, בקשר
 הליך מינוי

  או. 
 לחוק הוראו

ועדת הביקוו
חובת דיון ,

ינוי הרוב הנד
 ערך להטיל

ממשל) (17' ס

7 תיקון רסם
פ ח"אג רות
ציב חברות ל

 ח"אג חברות
למנו חובה). 

ות ייצוגיות, ה
, חוקק2006 ס

יצוגיות וניהו
ראשית, לרבות

יב את האפש
בחינת עהן מ

תחום הביטו
שיקולי יציבו
ובענה כייצוג

בוצה תיקבע 
וך מתן אפש
ע בחוק כי 
שתכלול את מ

בע החוק הס
ק מטעם בי
תובע או עורך
צה, פסיקת 

ה על הקמת
עלות חשיבות
שר יהיה פתוח

וראות מעבר
התלו יצוגיות

פורס 2010י 
סדרי הדין וה
בעות, בין הית
ישור תובענה
וח הודעות מ
ממשלה ולמפ
ובעת מבקשה
רחי ביחס לב
שאינם מוסדרי

יום ממועד פ 6

ת (תיקון מס'
, פור2011 ס
"). חלק אחוק

 לבחינת קוד
, בין התאגידי

ת הביקורת,
לאמץ אם לא
בעו בתיקון 

ו, לועבודתון 
קטור חיצוני,
 חיצוניים, שי
שות ניירות
  .תיקון לחוק

מס תיקון( ת
 . ")17 קון

פו 2011 וסט
חב על פיו, 

על החלים לה
ח על זה ניין

)ב( ;חיצוניים 

חוק תובענו 
סבחודש מר
תובענות יי
בחקיקה הר

החוק מרחי
לתאגידים ו
ייצוגיות בת
ייצוגיות). ש
לאישור הת

הגדרת הקב
כייצוגית, ת
בנוסף, נקב
תוגדר כך ש

כמו כן, קוב
למינוי בודק
הסתלקות ת
חברי הקבוצ

  הקבוצה.

מורה החוק
ייצוגיות בע
ייצוגיות אש

במסגרת ה
תובענות כי

בחודש יולי 
לקבוע את ס
התקנות קוב
לבקשה לאי
חובת משלו
המשפטי למ
לתביעה הנו

ן אזרסדר די
בנושאים ש

60בתקנות, 

חוק החברות 
מרסבחודש 

התיקון לח"
ועדת גושן

התהממשל 
עבודת ועד
לשקול אם 
בנוסף, נקב
לדירקטוריו
למינוי דירק
דירקטורים 

רש הוסמכה
המנויים בת

החברו חוק 
תיק: "להלן(

אוגו בחודש
אשר, 2012

לאל הדומים
לענ שיחולו

 דירקטורים











 

 ר"יו קיד
 שנים 3 ל
 כנושא הן

 שמינויים
 שליטה י
 אישור לי

 17אמור (
  מהתיקון
ות חוב), 
של תאגיד 

פטורות  
  חיצונים
 .)קטוריון

הגדרת ל 
אשר אינן 

י מומחה 
ילווה על 
מחה יוכל 
איותו של 
לת חוות 
ט אחרת, 

ובחברות 

תיקון, הל 
 זה ובכלל

 מדיניות 
 12 -נו ה

רקטורים 
וללת של 
 בהתאם 
נויים של 
  כאמור,

 לאישור 
ור עסקה 
 הכללית 
שרו אותו 

 שיקולים 
כת טווח; 

ניהול  ות
נים (כגון 
 ולהשאת 

 תוך הכל
 קביעת ך

כעודפים), 

 במכשיר 
ים לרווח 
וביים או 
הוגן של 
ו נזקפים 

 302סעיף 

בתפק כפולה
על תעלה שלא
שמכה מי ליף
ש משרה שאי

בעלי כפיפות 
וכלל ההגינות

ל התיקון הא
 בלתי נפרד 
חברות איגרו

הנפקה ש ות
,")רת הנפקה
ודירקטורים

הדירק ידי על
על עונה טוח,
הנחיות אם ל

( 
מינוי שעניינו,

 הסדרי חוב י
עילים. המומ
ת לעניין כדא
 מומחה וקבל
ע בית המשפט

ת ציבוריות ו

של עניינו ת.
וברות אג"ח, 
בה לקביעת

שהינ החוק 
 שחבריה דיר
 התגמול הכו
 טעון אישור
ו אימוץ בשי
יפה הכללית
העניין), יובא
בדומה לאישו
אם האסיפה
בתגמול ויאש

 לפי, השאר 
ארוכבראיה 

במדיניו, שאר
רכיבים משתנ
עדי החברה 
וה המשרה, 

ותוך לחוקא' 

ראו אותם כ

ברה השקעה
 ההוגן נזקפי
ם סכומים חי
ם בשוויה הה
ומים אלה הי
ח" הקבוע בס

 כהונה סור
ש לתקופה א

חל כדירקטור
ונוש רקטורים

) ה( ;ערך ת
ה חובת, ניין

תו לתוקף של
 נדרש כחלק

סוימים של ח
חבר בעות כי

חבר(להלן: "
דת ביקורת 

ע יאושרו הר
 מבטחים ביט

בהתאם ועלת

")19ן: "תיקון 
ש  החברות,

בע כי גיבוש 
הסדרי חוב יע
כין חוות דעת

, מינויהחוק 
א אם כן קבע

סקה בחברות

לחוק החברו 
ת וחבו ציבורי

החוב כאשר 
של התחילה

ועדת תגמול,
 על מדיניות
שר תגמולם 
קון לחוק, הינ
אישור האסי
אישור, לפי ה

המיעוט (ב ות
התגמול אף א
ון ידונו שוב ב

בין, להיקבע 
 ומדיניותה, 

הש ביןשב, 
תה; וביחס לר
ה להשגת יע

ל נושאדו ש
ת ראשונה א

ון עצמי שיר

הייתה לחהן, 
נויים בשוויה
ו כעודפים גם
בשל שינויים

סכו 39לאומי 
"מבחן הרווח

 

איס בדבר ה
אלא, לו שכפוף

כ מינוי על ת
די של ינויים

ניירו חוק פי
ענ בעל עם 
  .קרובו עם 

במועד כניסת
ות שתיקונן 
ת לסוגים מס

קוב אשר"), ת
( ת ההקלות

 למנות ועד
אישור טעונים

ת של מנורה 
פולות, והיא 

(להלן 2012-ב
לחוק 19ס' 

חוב, אשר קב
צורך גיבוש ה
תן ובסופו יכ

. על פי חובה
דר החוב, אל

 כהונה והעס
 ")20תיקון 
 20תיקון  ות

שרה בחברות 
, ושינויה ת
ה ממועד ים

 של הקמת ו
 לדירקטוריון
אי משרה, אש

ע בתיק שנקב
הטעון מול 

יפי הטעון א
מניובין בעלי 

לאשר את ה
 והדירקטוריו

 התגמול יות
ה תית עבוד

שרה, בהתח
ואופי פעילות
נושא המשרה
תאם לתפקיד
לק א' לתוספ

  .אמורה

הכלולים בהו

, אשר לפיהת
, שינ9לאומי 

שקעה"), יראו
ל החברה ב
ל- שבונאות בין

את תכלית "
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מגבלה וכן ל
ש מי או כללי
הגבלות) ד( ;ת

מי לעניין ות
לפ מנהלית ה

בעסקה ילוי
או ועימ ברה

ך ישיר לו, ב
 סדרת תקנו

(הקלות רות
קנות ההקלות
דרתן בתקנות
עניין החובה

הט עניינים 
, חברה בתון

תקנות ההקל
  הקלות.

), התשע"19' 
מס סם תיקון

רת איגרות ח
 המשפט, לצ
ך המשא ומת

העלי איגרות 
י לאישור הס

  יירשמו.

)(תנאי20ס' 
(להלן: "ת 201
ברשומו רסם

 לנושאי המש
המדיניות של

חודשי תשעה
קובע מנגנון 
ידה להמליץ 
פציפי לנושא
 מרכזי נוסף 

ולפיו התגמ 
הגמול הספצי
רישת רוב מב
 ניתן יהיה ל
עדת התגמול 

מדיני עלטים. 
החברה, תכני
ם לנושאי מש
ודל החברה ו
תרומתו של נ
 טווח ובהת
פורטים בחל

הא לתוספת' ב

ים אחרים ה

התקנותרסמו 
ל-וח כספי בין

עיף זה: "ההש
ן העצמי ש
אם לתקן חש
ועדו לשמר א

ל"ומנכ טוריון
הכ והמנהל ן

הביקורת עדת
הגבל וכן רה

אכיפה ועדת 
גי לחובת ח"

החב של ריגות

וכהמשך 17 ן
), אושרה201

החב תקנות 
תק(להלן: " 2

 מבטח, כהגד
לע 17תיקון 
,ביקורת עדת

גיוס הוטחים 
קה, כאמור ב
כוח תקנות ה

ת (תיקון מס'
, פורס2012י 

סדר חוב בחב
 מטעם בית
דים לכל אור
ב המוצע, לבע
מו, יהוו תנאי
ת מיוחדות ש

ות (תיקון מס
12-, התשע"ב

פו, 2012 ברמ
דיניות תגמול 

ש אישור יכי
ת בתוךהינה 

ק התיקון. 20
רובם, שתפקי
אשר גמול ספ
תיקון. מנגנון
"Say on p
תגמול או ה
כללית, תוך דר

טה) אולםלי
 וזאת אם וע
מוקים מפורט
דום מטרות ה
ריצים ראויים

, גוהחברהשל 
ת -מענקים) 

אייה ארוכת
לעניינים המ

ב בחלק פורט

ברות (סכומי
20   

פו ,2012וסט 
לפי תקן דיוו
ר (להלן, בסע
כלולים בהון
אבלבד שבהת

. התקנות נוי

דירקט ר"יו
הדירקטוריו
וע ובאישור
בחב משרה
בידי הוגבל
"אג בחברת
חר עסקאות

תיקון לאור
2בפברואר 

ובכלל זה, 
012-תשע"ב

בנקאי או 
מהוראות ת

ועעדר י(בה
מבטמנורה 

חברת הנפק
מוחרגות מכ

חוק החברות 
בחודש יולי
לבחינת הס
ידי מומחה
לסייע לצדד
הסדר החוב
הדעת מטעמ
בשל נסיבות

חוק החברו 
אגרות חוב)

נובמ בחודש
מד בקביעת
הלי קביעת

לראשונה ה
12בדצמבר 

חיצוניים בר
החברה ולא
להוראות הת

"ayמנגנון 
(מדיניות ה
האסיפה הכ
עם בעל ש
התנגדה לו,
על יסוד נימ

: קידכלהלן
תמר יצירת

הסיכונים ש
אופציות ומ
רווחיה ברא
התייחסות 

כמפ הוראות

תקנות החב 
12-התשע"ב

בחודש אוגו
הוני, אשר ל
הכולל האח
שליליים ה
ההשקעה, ו

הנקילרווח 









 

י החברה 

  ם

 ק ישראל
 היתר תן
. בהיתר 

וגה ביחס 
 ומוסדות 
נגד עיני 

שה  בחמי
סטרטגיית 

פורסמה  
המפקחים 
תן היתר 
 עוסקים 
יטה בגוף 
רס ההוני 
 והגבלות 
 להבטיח 
השליטה, 
 השקעה 
ף מפוקח, 
 השליטה 

  נטי.

- התשע"ב
 העבודה 

מטיל תר, 
ה י השני

ומטיל  ,ח
ה למרות 
מועסקים 

 עדיותר, 
בלן אשר 
 אחריות 

 בהוספת 
 הקיימים 

ק עשויות 
עיצום  ,ה

המכירות, 
 סכום את
 עלולה ה
 הפרות ל

להלן: ( 20

 ירות ערך
בפברואר 
של הפרות 

חוק  -רך 
ה המנהלי 
ה המנהלי 
רקטורים 

סים של נושי

יםמוסדיופים 

הבנקים בבנק
למ הציבור, 

תנאים ביעת
פיקוחית הנהו
ת בנקאיים 
 העומדים לנ
 מתמקדים 
 פיננסי; אס
,היתר. בנוסף
ת כל אחד מה
המנחים למת
ת המשותף,
רש לשם שלי
ר בין האינטר
ביעת כללים 
פוקח במטרה
בקש היתר ה
ל אופן מימון
ל השולט בגוף
ברי קבוצת 
המפקח הרלב

ני העבודה, ה
מעבר לדיני

הית ביןמת. 
ות בתוספת

ש"ח 35,000 
שר לא תוקנה
בדי קבלן המ
מים גבוהים י
גד עובדי הקב
תהא למנכ"ל

של התיקון,  
 האכיפה וני

הפרות החוק
 שהפר הוראה

ממחזור ה 8%
א לקבוע מונה
שההפר גיעה
של היעדרן או

  .פסקתה

011-התשע"א

ה ברשות ניי
ב 27ל מיום 

לל רשימה ש
ניירות עשות 

הליך האכיפה
הליך האכיפה
שרה בהם (די

אויה לאינטרס
 י מניותיה.
גוב ולהחזקה

מפקח על הה
תף, להערות

ולקב וקחים
 במדיניות הפ

מוסדות - נים 
 השיקולים 
גוף מפוקח,

חוסן ;קיים
של מבקש הה
 שמנחים את

ות ה העקרונ
סמך העקרונו
ה מזערי הנדר
 הגבלת הפער

) קב3טה בו; (
חזיק בגוף מפ
עצמי של מב
) מגבלות על
ת נוספות של
ייבות של חב
קף שייקבע ה

2011  
כיפה של דינ
ות חדשות מ
חקיקה הקיימ
וראות המנוי

של עדמים 
 של הפרה א
צעו כנגד עו
כומקנסות בס

ין הפרות כנג
ת לתאגיד, ת

2 
 עיקרו. לחוק
למנגנו שלים

פי התיקון, ה 
טיל על אדם 

%תאגיד, עד 
הממ בבואח. 
הפג מידת, רה
א קיומן, פרה

ה או ההפרה 

קוני חקיקה) 

הליכי האכיפ
 מדורגת, הח
כוה מנהלי, ו

תם אוכפת רש
הבנאמנות.  ת

צום כספי. לה
על נושאי מש

 

טיח הגנה רא
יבידנד לבעלי

 לשליטה אים

בשיתוף עם 
עקרונות משו

מפ בגופים 
ה והאחידות 
ננסיים השונ
רט במסמך,
ש לשלוט ב
אישיים ועסק
קיו האחרים ש
ת הספציפיים
 שבפיקוחו.
שנקבעו במס
שיעור החזקה

) 2המפוקח; (
יעור השליטש

ל שליטה להח
דרישה להון 
)5ף מפוקח; (

רות ופעילויות
רישה להתחי
בתנאים ובהיק

-דה, התשע"ב
להגבת הא ק

חובוו זכויות
אכיפה על הח
 יותר מההו
אגיד) בסכומ
ארגון במקרה
 הפרות שיבו

החוק קמטיל 
, כי בגיבחוק 

משרד התמ"

2012-"בהתשע
ל 13יקון מס' 

מש כלי שמש
 עלמנהליים. 

נה רשאי להט
כשמדובר בת

"חשמיליון  24
ההפר משך ת
בהפ המפר ל

 הישנות יעת

רות ערך (תיק

חוק ייעול הת 
שר תחולתו, 

הליך אכיפ - 
רכזיים שאות
עות משותפות
, מנהלי ועיצ
ם מדווחים, ע
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ולהבט ,1999- ט
ברה לחלק די

תנא מפוקחים

ש הממונה ב
טת מסמך ע

שליטה צעי
ת ההרמוניזציה
מוסדות הפינ
טווח. כמפור
אמת המבקש
ר ויושרה א
עסקיו ועיסוק
מכי המדיניות
יטה בתחום
צעי שליטה ש

) קביעת ש1 (
 גודל הגוף ה
פוקח לבין ש
תם רשאי בעל

ד) 4(שליטה 
השקעתו בגוף
 החזקות אחר

) דר7ינים; (
 בשליטתם, ב

ל דיני העבוד
החוק לתוקף 

 אינו יוצר ז
ו הגברת הא
רת אחת או
רים של הת
 על מנכ"ל הא

, בגין בנוסף
מ ,רה בחברה

 נקבע עוד. ח
אה שיעביר 

ה), 13 (תיקון 
תי בכנסת בל
יש אשר, פיים

מ- האזרחיים 
 כאשר הממו

"ח וכשיליון 
4לא יעלה על 

את, היתר בין
של חלקו, בור
למני המפר טל

יירה ברשות נ
  ה")

סם ברשומות
, אש2011- "א

 אכיפה חדש
המר החוקים 

, וחוק השקע
אכיפה: פלילי,

תאגידים, על: 

רות, התשנ"ט
ול יכולת החב

גופים מ מנות

גיב 2012ריל 
") טיופקחים
אמצ להחזקת

ד להגביר את
רי שליטה במ
סכון ארוך ט
בבחינת התא
יקריים: יוש
סיון עסקי; וע
עדכון של מסמ
 היתרי שלי
החזקת אמצ
אים כלליים:
ועל יוצא של
ליטה בגוף מ
ים באמצעות
 שרשרת הש
א של היקף ה

הגבלת  )6ח; (
ת ניגודי עני
 לגוף מפוקח 

ת האכיפה של
 כנסנ, 2012 
החוק  .")וק
תכליתו, ויום

ות בגין הפר
לעובדים ישיר
שית אזרחית 
בראה לגביה. 
יקיון והשמיר

ש"ח 200,000
 על אף התרא

  לית.

ים העסקיים 
התקב, 2012 

הכספ צומים
והן הפליליים

מים כספיים, 
ם של עד מ
ום העיצום ל

ב, ישקול ספי
לציב או רות

שנט פעולות 

הליכי האכיפה
הליכי האכיפ

פורס 2011אר 
יקה), התשע"

הסדיר הליך 
חס לשלושת
 חוק הייעוץ,

הליכי א 3 -מ
ה, בין השאר,

לחוק החבר
תוך איזון מ

בחינת מהימ 

בחודש אפר
המ" (להלן:

ול לשליטה
נועדהמסמך 

למתן היתר
ביטוח וחיס
המפקחים 
תחומים עי
השקעה; ניס
גם טיוטת ע
בעניין מתן
לשליטה ול
במספר נוש
מפוקח, כפו
של בעל של
לגבי תאגיד
את יציבות
כפועל יוצא
בגוף מפוקח
לשם מניעת
להזרים הון 

חוק להגברת 
יוני חודשב

החו(" 2011
הקיימים הי
החוק קנסו
(הנוגעות ל
אחריות איש
שקיבל התר
בתחומי הני

 -מ למעלה
לא יתוקנו 
אישית פליל

חוק ההגבלי 
מאי בחודש
העיצ ןמנגנו
ה הן, בחוק

לגרור עיצומ
כספי בסכום
ובלבד שסכ

הכס העיצום
לתח לגרום
וכן קודמות

חוק ייעול ה 
"חוק ייעול 

בחודש ינוא
(תיקוני חק

ואשר, 2011
מנהליות בי
ניירות ערך,
יהיה חלק מ
תהא תחולה











 

ה לניהול 
השקעות. 
הטיל על 
איסור על 

קרנות,  לי
 לפי חוק 
ב בנקיטה 
, והסדר 
 להסכמה 
ה או על 

ריטריונים 
ת (להלן: 
תו מאמץ 
ציות של 
ות, וחוק 
א תכנית 
לציות לו, 
ץ נותנת 
יד לערוך 
 דרישות 
רות ערך, 
ערים בין 
ציות, על 
מאפייניה 
ת ממונה 

 .2011-ב"ע
 ,1961- "א
 ושיעור י

פים ראה 

 לחייבה 
יר מידע 
FATCA ,

 המיסים 
 הפיננסי 
אית אחת 
 הפיננסי 
שר סירבו 
ור רשות 
ר אליהם, 
הן מבעלי 
ראל צפוי 
תפעוליות 
, ד האוצר
FATCA 

ין מדינת 
מליץ על 

  שחברות
ות, היקף 

 

חברהת), על 
מנהלי תיקי ה

לא מוסמכת 
ת כספיים, א
חתמים, מנהל
 בעל רישיון 

חיוב  של שנה,
נפגע ההפרה
המחוז להגיע 
 הליכי אכיפה

קר, 2011סט 
ול ההשקעות
ולונטרי אות
כדי לוודא צ
עות משותפו
ת יעילה היא
מעת הדין ול
ת אותה אימ
ין. על התאגי
 הבנה ומיפוי
תחום דיני נייר
ת ואיתור פע

סקר הצשך ל
ה החברה, למ
התאגיד למנות

התשעה), קיק
) תשכ"חדש 
ריאלי הון וח

לפרטים נוספ

הינהחוק  ת
–(FFI להעב
A-הוראות ה 

 עם רשות
יתחייב הגוף
סים האמריקא

חייב הגוףית
חשבונות אש
 במקור עבו
קאי שמועבר
 פיננסיים וה
יננסיים בישר
והעלויות הת

מנכ"ל משרד 
A- הוראות ה
 בילטרלי בי
ת היישום, וי

 הפעילויות 
ת האמריקאיו

ריות פיקוחית
ת נאמנות, ומ
מנהלית תהא

הטלת קנסות 
 ציבוריות, ח
ול רישיון של
ם לתקופה ש
, תשלום לנ
את פרקליט ה
ות מנקיטת 

  ם. 

 בחודש אוגוס
וניהו  הערך

נה מנגנון וו
ת והפרות ו
ך, חוק השקע
אכיפה פנימית
ה יביא להטמ
א כי התכנית
ל, לפי העניי
ציות, הכולל 
 אפשריים בת
ינת הבקרות
יכונים. בהמש
אימים למבנה
ן היתר, על ה

  . ה

ס (תיקוני חק
(נוסח הכנסה

רוו על המס 
ל החברה על

Foreig(:  
FAT .מטרת

Foreign F–
פי עלקניים. 

הסכם מיוחד
 פי ההסכם י
לרשות המיס
ם". כמו כן, י
 של בעלי ח
סיים, לנכות

הכנסה אמריק
מגופים , הן

י הגופים הפי
ין הישראלי, 

 מינהת אלה, 
לכות יישום
צעות הסכם
פיננסיים את

 את מכלול
דיווח לרשויות

  
  

 

אחרסף גם ב
קרנו לניהול 

ת האכיפה ה
של סנקציות:
שות (חברות
עד שנה, ביטו
מן או שלילת
עת הישנותה

רך ואיירות ע
מנעויסדר לה

תנית בתנאים

 ניירות ערך, 
תחום ניירות
הפנימית הינ
למנוע עבירות
ק ניירות ערך

ת, תכנית או
ודיות וקיומה
לבדוק ולוודא
 החוקים הנ"ל
עריכת סקר צ
ונים וכשלים 
ד לרבות בחי
ות ודירוג סי
ימיים המתא
שר אותרו. בי
תכנית האכיפה

שינוי נטל המס
ה מס פקודת
שיעורי ועלו

 החוקשפעת 

gn Account
TCA-חוק ה 

Financial In
קוחות אמריק
להתקשר בה

. על 2013ני 
ת, ולהעביר ל
 כ"אמריקאים
ך החשבונות
ופים הפיננס
לום ממקור ה

FATCA- ה
FATC על ידי

הקיימים בדי
פים. בנסיבות
בחן את הש
ליישום באמ
על הגופים ה

להעריך זה,
כללן היקף הד
  על הקבוצה.
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נוס(הנושא ב
בחברהשרה 

המנהלי ועדת
רה, שורה ש
ם על ידי הרש
תקופה של ע

ונאמ נהל קרן
הפרה ולמניע
 יו"ר רשות נ
 על קיום הס
ר החלו המות

רסמה רשות 
 פנימית בת
ת האכיפה ה
שוטף כדי ל
להוראות חוק
במסמך הרשו
סיבותיו הייח
על התאגיד ל
ריים להפרת 
על דרך של ע
, איתור סיכו
מים בתאגיד
 אלו הקיימו
או נהלים פני
 לסיכונים אש
י על יישום ת

לש חוקרסם 
פ, היתר בין 

יו 2012 משנת
הש לעניין. י
  .ם

t Tax Comp
"בבארה קק
 )nstitutions

קים על ידי לק
יים הזרים ל

ביונ 30 - מה
בעלי חשבונות
בונות שזוהו
ספר וסך ערך
 יתחייבו הגו

מכל תשל 30
ים להוראות

CA-וראות ה
ור החסמים 
את אותם גופ
צוות, אשר יב
 האפשרות ל
עשוי להקל ע

, בשלב זתן
שנה להן, ובכ
שלכות החוק 

מנכ"ל (העל 
נושאי מנות, 

ליך האכיפה ה
 כי ביצע הפ
ים המפוקחים
עלי רישיון) ל
אישור של מנ
ת לתיקון הה
ר מסמיך את
או העבריין 
 הליכים שכב

, פרמור לעיל
כנית אכיפה

תכנית שות").
אגיד באופן ש
ויחידים בו ל
 פי הנזכר ב
לתאגיד ולנס
שה. על כן, ע
ונים האפשר

מה, למשל עא
נטיות לחברה
סדרים הקיימ
רצויות ולבין
קבוע נוהל א
בייחוד ביחס 
ר יהיה אחראי

פו ,2011מבר 
,תוקנה חוק
מ החלכי  בע

הריאלי שבח
הכספיי וחות

pliance Act
חוק ,2010 ס

זרים ננסים
בונות המוחזק
ופים הפיננס
ת לא יאוחר 
ת נאותות לב
ע אודות חשב
דע בדבר מס
לה. בנוסף, 

%אמריקאית 
שאינם מציית
נק. יישום הו
ים רבים, לאו
 ייאלצו לשא

צ 2012וסט 
רבות בחינת
רה"ב, אשר ע

  ע.
, לא ניאמור

קבוצה תידרש
תפעולית והש

ומנהלים), ע
קרנות נאמנ
במסגרת הל
מי שמצאה
כהונה בגופ
נאמנים ובע
הייעוץ או א
של פעולות
אכיפה, אשר
עם המפר 
הפסקה של 

לאמבהמשך 
להכרה בתכ
"מסמך הרש
ומיישם תא
התאגידים 
הייעוץ. על
המותאמת 
הלכה למעש
מענה לסיכ
תהליך התא
הדין הרלוונ
בדיקת ההס
הבקרות הר
התאגיד לק
הייחודים וב
אכיפה אשר

נובמ בחודש 
חה במסגרת
קוב התיקון
ה של המס

לד 22באור 

  FATCA)t
בחודש מרס

פי מוסדות
אודות חשב
על כל הגו
האמריקאית
לבצע בדיקת
לשנה מידע
להעביר מיד
לשתף פעול
המיסים הא
מכל אלו ש
חשבונות ב
לעורר קשיי
הרבות בהן
בחודש אוג
בישראל, לר
ישראל לאר
מתווה מוצע

משך לאבה
מסוימות בק
הפעילות הת







 

הריכוזיות 
וזאת  ,20

הון להכין 
המודעות 
הממשלה, 
ת לחינוך 
 במטרה 
 הממונה 
פרסומים 
מת אתר 

 של סדרה
 הפיננסי 
 והגברת 

 שירותים
לקבוע  -  

ל זה: כי 
 השירות 
החודשים 
מול סוכן 
על בסיס 
סוים של 
בגין מוצר 
ר ביטוח 
ד החודש 
מקרה של 

i (לקבוע 
 ביטוח כן
 בעלי ספר

  

 ר הסדרי
בין עצמן 
נסורציום 
 בתנאים 
ה הייתה 
בהשוואה 
רים הללו 
ת הלקוח 
 על תנאי 
באמצעות 
ת ביטוח, 
ממונה על 

שנים.  3 
יקרי הוא 
לאשראי. 
 הוראות 
תחרותית 
ם אשראי. 
בפברואר 

 

ת ולצמצום ה
012-ג, התשע"

שוק הה על 
 לקדם את ה
תפויות בין ה
צירת תכניות
ינוך הפיננסי
תפקידיו של
ננסי, הכנת פ
י, לרבות הק

הס יכלול חוק
החינוך את 

הפיננסי ינוך

 על הפיקוח
צע, בין היתר

ובכלביטוח, 
יעור עמלת

ה 60 -ועה ב
ת בנוגע לתגמ
כירות נקבע 
ללים בסוג מס
 עמלת יעד ב
עד בגין מוצ
חודשית בעד
לת היעד במ

iii הביטוח; (
כסוכ פעילותו

למס עמילות 

יום לאשראי 

 החלטה בדב
רות ביטוח לב
 כאמור בקונ
שראי ללקוח
למלא החביר
אופן מהותי ב
יא את הפער
ה לפי הסכמת
לשאת ולתת 

, לרבות בום
וח, או חברות
טה, לפנות למ
חלטה למשך
 שעניינה העי
קונסורציום ל
עו בהחלטה
רם פגיעה ת
כקונסורציום

ב 28 עד ליום 

ברת התחרות
(תיקון), יקה)

את הממונה
ך הפיננסי, 
בהבניית שות
 הפיננסי ויצ
 לקידום החי

את  המרחיב
דום חינוך פי
חינוך הפיננסי

לח התיקון כי
לקדם טרתה

הח בנושא ן
 .אל

השל תקנות 
במסגרתה מוצ
סדי לסוכן ה
פן ישיר; שי
ה תהיה קבו
וראות שונות
אשר יעד המ
המוסדי הנכל
חת, תשלום 
י, עמלת היע
ת השירות ה
ת חלק מעמל
טפל במוצר 

פ בשל יטוח
 דמי תשלום
 .ביטוח

דרי קונסורצי

ם העסקיים 
, ובין חברוח

ה של הגופים
שר מתן אש
להראות שאל
מו גבוהה בא
 שניתן להבי
חבירה הייתה
ן האפשרות ל
ם בקונסורצי
 וחברות ביט
אים שבהחלט
קפה של ההח
כנית בנושא, 
 לפעילות ק
תחרות, נקבע
 כי לא תיג
ים הפועלים 
לשנה נוספת 

  

 

חוק להגב עת
ל (תיקוני חקי
 בין היתר, א
קידום החינו
גורם יעיל ב
ידום החינוך
ם המדיניות 
מ צעת החוק

לאומית לקיד
ת בתחום הח

כ הוחלט כן, 
מ אשר ננסי
ההו שוק על
ישר מדינת ת

ש שלישית ה
שב ,2012-"בע

ם הגוף המוס
 כספי באופ
ה לא קצובה

לקבוע הוצע 
מלת יעד"), כ
ח של הגוף ה
פחות שנה א
תשלום כספי

מעמלת 40פי 
 לעניין השבת
שיון אחר לט

הב סוכן לם
 המסדירותת 
ב סוכני בין ות

ים בדבר הסד

 על ההגבלים
ן חברות ביט
ם: א) החבירה
ה לא יתאפש
יא כי ניתן ל
די בפני עצמ
ל חבירה, כך
אשראי; ב) הח
 ללקוח תינת
ורים החברים
נעת מבנקים
בהתאם לתנא
 ספציפי. תוק

עדכה החלטה 
לעיל), כתנאי
 אפשרית בת
עדו להבטיח
מים המתחרי
ידי הממונה ל
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  נות

הצע מהפורס
ההון בישראל
שלה להנחות,
ת מקיפה לק
נסי, להוות ג
קי השלישי ל

 אופן יישום
הצאופן יעיל. 

ית מדיניות ל
הכשרה שונות
פיננסי. כמו 

פי לחינוך ת
ע לממונה צת
אוכלוסיית רב

טיוטהרסמה 
התשע), מילות

שירות שמשל
עות תשלום
יטוח לתקופה

מוצ) iiרוף; (
 מכירות ("עמ
מוצרי הביטוח
מדידה היא לפ
 באמצעות ת
 תעלה על פ
וכן הוראות 
ינוי בעל ריש

ששיל הוצאות
קבוע הוראות

לקוחו מעבר 

גבלים העסקי

סמה הממונה
ן בנקים לבין
טברים הבאים
מלא החבירה
 דרישה זו ה
 כל גוף מוסד
במתכונת של
בית למתן הא
ופס נפרד; ג) 
הגופים האמו
לטה אינה מונ
שותף שלא ב
ליך של פטור
סמה הממונה
ת (ס"ק א ל
שות לפגיעה
 ודיווח שנוע

ן הגורמה שבי
הוארך על ית 

תק וטיוטות 

, 2012 קטובר
ינים בשוק הי

חלטת הממש
ניות לאומית
החינוך הפיננ
סקי והמגזר 

לבקר את 
ת יישומה בא
ל הנהגת תכנ
ניות לימוד וה
רכזי לחינוך פ

הממשלתי רן
מייעצ מועצה

בקר הפיננסית

, פור2012י 
עמטוח)(דמי 

ניין עמלת ש
שולם באמצע
בגין מוצר בי
שלאחר הציר
 עמידה ביעד

מ כלווק של 
ח, תקופת המ
שה אך ורק
א קצובה לא
חר הצירוף, ו
פקדות או מי

ה להחזר וגע
) לקiv( שיווק
 במסגרת ביל

מונה על ההג

, פרס2008 ס
 לאשראי בין

המצט תנאים
ובן זה שאלמ
שמעותה של

ון לה נחשף 
כון הקיימת ב
בשיעור הריב
תב, על גבי טו
אי עם מי מה
מטעמו. ההחל
תן אשראי מש
עסקיים בהל

פר 2011רואר 
שת החיוניות
ל רקע חשש
קוח תיעוד 
שיתוף הפעול
לטה העדכנית

חוק הצעות 

אוק בחודש
יוניגודי הענ
בעקבות הח
תכנית מדי
לחשיבות ה
המגזר העס
כןפיננסי, ו

להבטיח את
כאחראי על
כנשונים ות

אינטרנט מר
הקר הנהלת
כמ, בישראל

ה האוריינות

מא בחודש 
(בי פיננסים

הוראות לע
העמלה תש
החודשית ב
הראשונים 
ביטוח בשל
פעולות שיו
מוצר ביטוח
עשפנסיוני י

לתקופה לא
השני שלאח
הפסקת הפ

בנו וראותה
ש("הוצאות 

במק רישיון
 
החלטת המ 

סמרבחודש 
קונסורציום

הבהתקיים 
חיונית במו
סבירים. מש
רמת הסיכו

ת הסיכלרמ
לידי ביטוי 
מראש ובכת
מתן האשרא
אדם אחר מ
החפצות לית
ההגבלים ה

פבר בחודש
ביטול דריש
במקביל וע
ומנגנוני פי
כתוצאה מש
תוקף ההחל

2014.  









 

 שיפור" 
ת פרויקט 
 החליטה 
לוונטיים 
בכל דוח 
 תאגידי, 
 ממוקדת 
ת איכות 

 השנהלך 
 8עד  3ם 

טר כושר 
 הצעדים 
, ברוח ים

עד תהליך 
) QIS( ית
 סקר יית
. 2010ולי 

ו תקנות 
 לדעתכן, 

 היערכות
 שיחליף 

 לדון בטח
 העתקים 

 שפרסם 
שעניינה  

 כי ,הירה
או  טיוטה

תכנית או 
 הפיקוח, 
רטת את 
 מתחום 

 יותל בפנ
ופן בירור 
די לקבוע 

 מימושל 
הדין  אות
, החוזר ל

 אחר ידע
, מסמכים
  הפנסיה

. החברה 
 םהכללי 
20.   

יישוב  בי
 לגופים ה
 ,כספים ת

פרויקט גרת
מטרת .אגידי

גידי, משכך,
פי נושאים ר
ל התאגיד" ב
היבטי ממשל
מה יעילה, 
כאחד, לבחינת

מפקח במהל
ורטו בסעיפים

שעניינו משט 
את המפקח 

סיכוני מבוסס
רך ליישום הת

כמותי הערכה
הנחי על בסס

ד האירופי ביו
, יפורסמהנ"ל

כמו כ תאם.
ל יתרום 201
,הישראלי עון

המב קטוריון
 למפקח ש

כנית ביטוח,
טיוטה ,2012

מבה הטיוטה 
לט בנספח ם

או אותה כת
לחוק 40עיף 

הטיוטה מפר 
ביטוח חיים,

וטיפול יעותב
חים לעניין או
כל גוף מוסד

סדימגוף מו ה
אהור פיל וא

של מפורטות
ומי הודעות 

ומ מידע מירת
 בתקנון קרן

של אינטרנט
תעם מערכ

009אוגוסט  ש

גבל טיסטטיס
רהמו החוזר 

למשיכת שות

במסג ,ערך 
תא ממשל ון

ממשל התאג
ץ שאלות לפ
ם נוספים ע

, בנוגע להר
ווה פלטפורמ
 והשוואתי כ

ו על ידי המ
ספציפיים שפו

 מכתבי של 
פירט, במכתב

מ, ישראלי עון
אבני הדר תב

ה סקרנחייה 
ובהתב, 2011

יבות האיחוד
ה IQIS -י ה

הון עצמי בה
11 שנת תוני
הפירע כושר

דיר לע כי, ן
להגיש, נוסף

 להנהגת תכ
2יוני  בחודש

 .הביטוח ת
המפורטים ם
יר בטיוטה, 

 להוראות סע
על הביטוח. 
ות מתחום ב

ויישוב תב רור
עו קוים מנח
 החוזר על כ

ישהדר ל(כ ת
א פנסיהקרן  

המ הוראותיו
מתן, סמכים

לשמ כללים 
לים שתיכלל

הא באתר, תר
ע רבקש להה
מחודש עניין 

ס דעמי איסוף
. כספיםרת 

בבקש טיפולם

 

ניירות רשות
שאל בנושא 

את איכות ה
נה, ובו קובץ
 לפרק "פרטי

כאמוון שאל
, יהוהמובנות

מצעי עצמאי
 יר הערך.

ים שפורסמו
 החוזרים הס

סופ נוסחקח 
ב .IQISצוע 
פירעכושר  טר
במכת פורטו ן

וסף, ניתנה ה
 לשנתפיים 

מה על ידי נצ
יוצאות דיווח
שו להחזיק ה

נ בסיס על ן
 משטר שות

יצויי. קיימת
וב למפקח 

ווים מנחים
בסם המפקח 

בתכני אויים
םהגיומהנ תר
הראויים גים

ונהגה בניגוד
ידי המפקח ע

, סוגיכלליות
  

ביר ייןבענ רז
נקבעושבו ה, 

לפי הוראות 
שוב התביעות

 וןלפי תקנ ו
לה בכפוף), ר
מס והצגת ת

,לסיומה ועד
מערכת הכלל

הית בין, ללים
וההנה טוריון

באותו קודם 

א דברב חוזר
משיכה והעבר

ט לאופן נוגע
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  רך
ר פרסמה, 
א(ב) 36 סעיף

ר, לתמרץ א
 שאלון מובנ
די, שיצורף 

שהת, יצירת 
ה לשאלות 

 למשקיע אמ
ד ותמחור ניי

כזיירים המר
צה (נוסף על

המפק פרסם 
לביצ חוזרטת 
משט קידום ך

כן. 2סולבנסי 
. בנו2015שנת 
דוחות הכספה

, שפורסממישי
תומהמתאים 

 ביטוח יידרש
הפירעון ושר
דריש יישום ת
ה הפירעון ר
הגשתם ם

  .התקיימו

קבעניין ות 
, פרס2011בר 
רא ונוהגים ם
יות או אחד 

הגו יותר מהנ
להם והיא הו
אש ובכתב בי

כ סוגיותה ל
 ביטוח כללי. 

חוז מפקחם ה
בעניין זהודם 

.  המוסדיים
ופן בירור וייש

או חביטו סת
רכויות כאמו

מסירת בחובת
ו התביעה ור

הממונה את מ
הכל מערכת 

טהדירק קידי
חוזר  מחליף 

ח פקחהמ םס
בבקשות למ

בנ סטטיסטי

ער ניירות ות
2012 קטובר
ס לפי הנחיה

וחות" כאמור
עול לקידום 
לממשל תאגי
עמדת הרשות

בהתאםלוי 
 אשר תקנה
אגידי בתאגיד

  המפקח 

עיקרי החוזר
לים על הקבו

, 2012 טמבר
טיוט וכןראלי 
לצורך, לנקוט

ה האירופית ס
אופן מלא בש

ה נתוני סיס
החמ כמותית

רת הניסיון ה
מות וחברות 

וכ מצב ישוב
לקראת יטוח

כוש מסגרת 
טר הסקרים

שה הדיונים י

מסמך עקרונו
חודש ספטמב

פסולים הגים
הכוללת טוח

לת אחד או 
פקח מתנגד ל
 אושרה מרא

, בחלוקהגים
אות ומתחום 

פרסם 2011 ס
מבטל חוזר ק
יעות בגופים
לים לעניין או

וליספ אי תנ
זכ מימושל ת
ב, היתר בין 
ביר משלב ל

ש לאישור ה
פרסום עניין
תפק את בע

 האמורחוזר 

פרס 2011 ס
אופן טיפול ב

ס מידע אסוף

רש הוראות 
אוק בחודש
ה", הדוחות

"שיפור הדו
הרשות לפע
הקשורים ל
תקופתי. לע
המחייב גיל
ותמציתית,
הממשל הת

והנחיות םזרי

הלן יפורטו 
, והחלאחרונה

  עיל):

ספט בחודש 
ישר פירעון

ל שבכוונתו
הדירקטיבה
להחלתו בא

ב על נוסף
הכ ההערכה

לאחר צביר
הון מתאימ

חיהמפקח, 
הבי חברות
את בעתיד

ה בממצאי
מפרוטוקול

למ בהמשך 
המפקח בח

נוה רשימת
ביט תכנית

שאינה כול
שינוי שהמ
למעט אם 

הוהנ עיקרי
בריאביטוח 

סמר בחודש 
, המורהציב

ויישוב תבי
מערכת כלל
זכויות לפי

רלוונטיותה
, סקותהעו

החל לתובע
להגיחובה 

ל והוראות
קוב החוזר

האמורה. ה

סמר בחודש 
תביעות וא
ל מוסדיים



חוז 9.2.4

לה
הא
לע











 

 את שמשו
 סוגי את 

, הנתונים
 לנספח ם

 31- סדי ב
פים יוצגו 

החוזר ). 2
ת החוזר 
סטטיסטי 

. ספיםל כ
ת בנושא 
ל פרסום 
ת החוזר 
רנט שלו, 
של נתוני 

בדצמבר  

 ,יםמוסדי
 השירות 
 לקבוע די
 הלקוח ת
 לרמת חס
 עובדיו ן

 גוף טוריון
 סקר בצע

 הפערים 

 ,רגולציה 
ת וחוזרי 
הווה ספר 
ל עבודת 
 מוסדיים 
ני "חוזרי 
 המתוכנן 
ת חקיקה 

 לדין שות

הלת, לפי 

י, לעסוק 
 אישיות; 
עצמי וצד 
 כלי שיט 
שי; אבדן 
 אחרים; 

גמל ופות 
 לפי חוק 
ת לניהול 
 בהתאם 

יש אשר דדים
 קובע החוזר 

ה ושמירת סוף
בהתאם, טרנט

 של גוף מוס
 ומשיכת כספ

2013גין שנת 
הוראות .2009

ה של מידע ס
או העברה של
ברת התחרות

בשל תם וזא
קח כי הוראות
באתר האינטר
ווח ראשון ש

31ועד  201

מ גופיםוחות 
רמת את ו
המוסד הגוף 
זכויות את כן
ביח כללים ת
מבי ימנה די

דירקט; וריון
יב המוסדי ף

לצמצום נית

 קודקס צור
וקים, תקנות
. הקודקס יה
ות ויקל על
עבור גופים 
כך יאוגדו שנ
אמת למבנה 
ומית, לרבות

הנדרש תאמות

חברה מנה או

בטח ישראלי
יף; תאונות 

רכוש (ע -עי 
 צד שלישי; 
לפי צד שליש
יות; סיכונים

ל ואישורי קו
קי השקעות, 
בטחים קרנות
שם החתמים,

מד פרסום רך
. קשרוית ימו
איס לעניין ת

האינט באתר
ר האינטרנט

ברת כספים 
(בג 2014מרס 

9ש ספטמבר 
איסוף והצגה
 למשיכה ו/א

יביאו להגב 
של כספי רה

הבהיר המפק
ב 2011 שנת 

ר להעביר דיו
1ביוני  1ום 

ללק שירות ו
שיבטיח לים

 הנהלת על 
וכ לשירות ת
שירות נותן ל
מוסד גוף; ת
ולדירקט ל"כ
הגוף; שירות 
תכנ ויקבע ה

ליצ כוונה על
 (הכוללת חו
 של הממונה.
נחיות השונ

אחד ע -קים 
ם. בהתאם לכ
במערכת מותא
גולציה המקו

ההת ביצוע ך

בטח, סוכן א

 רישיונות מב
לן: חיים מק
בה; רכב מנוע

כלפי חריות 
ה; אחריות כ
ם; מתן ערבוי

ל קופות גמל
ון לניהול תיק
ור מנורה מב
רשומה במרש

  .2007-שס"ז

 

צורל וזאת, ם
עי המוסדי וף

הוראות, קשה
 הנתונים גת

אשונה באתר
 בקשות להע

במ 31-מוסדי ב
 עניין מחודש
ת שתאפשר 
ליכי בקשות 

חוזרראות ה
העברה ו/או 

, ה2012 מרס 
ג נתונים בגין
קבעה בחוזר
שראשיתה ביו

2.  

ינושעני חוזר 
כלל לקבוע 

, זאת מסגרת
ומצוינות כות
ש סוג כל ור
השירות מתן 
למנכ ידווח שר

 למתן מוסדי
שנקבעה ניות
 .2013 ואר

ע הודעה קח
ת ומקיפה 
תחת פיקוחו 
תמצאות בה
ב משני חלק
צים פנסיונים
ים הקיימת, ב
אים את הרג

Solvenc ,תוך

ם לפעול כמב

ידי הקבוצה
מפורטים להל
 כלי רכב חוב
טיס לרבות א
ענים בהובלה
צרים פגומים

ת מנהלות ש
יהולה, רישיו
כן היתר עבו
חים חיתום ר
(תיקון), התש
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כספים העברת
הגו בבחירת 
ב סוג כל גבי
להצג חובה ן

ת יוצגו לרא
) ונתוני 2012

רנט של גוף מ
ודם באותו 
נית ותפעולית
תביעות ולתה

הור ישום שי
שות למשיכה

בחודש  .מור
 מוסדי להציג
ע בחובה שנ

קופה שר הת
2012במרס  3

המפקח  רסם
מוסדיים ים

במ. קוחותיו
איכ מדדי לול
עבו יקבע סדי
 לצורך ממנו

אש לקוחות 
המ הגוף ות
המדי לבין ם
בינו 1 מיום ף

המפק פרסם 
ית עדכניתורט

הגורמים שת
 שיסייע בהת

ס יורכבהקודק
שווקים ויועצ
ערכת החוזרי
 מוצע להתא

cy IIרקטיבה 

 ו/או היתרים
  כל דין.

ק הפיקוח בי
 הביטוח המ
ת המעבידים;
 עסק; כלי ט
ד שלישי; מט
אחריות למוצ

  ות.

ישיון לחברות
הפנסיה שבני
 השקעות וכ
מנורה מבטח
ערך (חיתום)(

ולה זקנה בת
הפוטנציאלים

לג לאסוף יש
וכ למפקח ח

תוני התביעו
2(בגין שנת  2

באתר האינטר
חליף חוזר קו
ערכות מיכונ
ליכי יישוב ת
חברה, יתכן
תביעות ובבק

אמה טטיסטי
מחייבות גוף 
ך, כדי לפגוע
למפקח, עבור

31אוחר מיום 

פר 2011וסט 
גופי חוייבו 
ללק מוסדי ף
תכל אשר ות
מוס גוף; רות
מ הנדרשת ת

שירות מונה
מדיני את ע
הקיים המצב 
לתוקף נכנס ר

2011 טמבר
סגרת רגולט

לכל  הנוגעת
סדור ומקיף 
המפוקחים. ה
כני ביטוח, מש
יחליפו את מע
ס. כמו כן 
עקרונות הדיר

רישיונות צה 
תחייב על פי כ

לחוק 15סעיף 
ה וכן בענפי
שפוז; אחריות
לדירות ובתי 
ריות כלפי צד
אי; הנדסי; א
של רוכשי דיר

די הקבוצה רי
מל ולקרנות ה
יסוק בייעוץ
נות. בנוסף, 
קנות ניירות ע

קצב לקבלת
ה העמיתים
ש הנתונים

הדיווח אופן
נתר. שבחוז
2013במרס 

לראשונה ב
האמור מח
דורשות הי

לתה הנוגע
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ש"ח בשני שט
ה של ארבעים
מוקדם לאחר
ן ראשוני מו

   ות

 ביטוח חיים 

  ף השקעה
  ח סחירות

  ח לא סחירות
ות ואופציות (כו

מנים ושווי מזומ

  ונות
  ות השקעה

ואות, חייבים וא

חייבויות בגין חו

  כ כללי

וללים גם נכסים

  הפנסיה

  ף השקעה

מנים ושווי מזומ

ח ממשלתיות סח

ח קונצרניות סח

סחיריםת וני"ע 

  ח מיועדות

דונות והלוואות

  ים

כ נכסי "מבטחים
בטחים משלימה"
חייבויות שוטפות

 קופות הגמל

  ף השקעה

מנים ושווי מזומ

   חוב סחירים

 חוב שאינם סח

  ת

  קעות אחרות
כ נכסי קופות ה

  ה מהותיות

רה השקעות ב

ה מבטחים ב
מיליוני ש 253

נפקו לתקופה
ציה לפירעון מ
 מהווים הון

שקעות מנוהלו

ענף   9.3.5

סעיף

אג"ח

אג"ח

מניו

מזומ

פקד

קרנו

הלוו

התח

סה"

  

*) כ(

 

ענף ה 9.3.5

סעיף

מזומ

אג"ח

אג"ח

מניות

אג"ח

פיקד

אחר

סה"כ
ו"מב
התח

ענף ק 9.3.5

סעיף

מזומ

נכסי

נכסי

מניות

השק

סה"כ

ילויות השקע

לחבר 9.3.6

מנורה
3של 
שהונ
אופצ
ההון

הש 9.3.5

5.1

5.2

5.3

פעי 9.3.6

6.1



 

ש"ח.  יוני
ומן, כנגד 

 בדוח 15 

רי הון שט
ת על סך 
של קרנות 

 מבטחים 
 220 -ל כ

 הלוואת 
ההלוואה 
ה בנכסי 
ן בחו"ל. 
 ם מניבים
ה בחברה 
ות ניהול 
יזום של 

סעיף זה: 
בטחונות 
קו על ידי 
הלוואות. 
ההלוואות 

"ח. ש יוני
 נכון, אות

ההלוואות 
ברה, בסך 
האמורות 
 לפירעון 

טח כלפי 

קים כנגד 

 בפוליסות
ות ריסק 
 ובחלקן 
 כמפורט 

 טוח אשר
תחייבויות 
משק לבין 
ם צמוד) 
מונפקות 

מילי 267 -כל 
וני ש"ח במזו
ח (ראה באור 

ת בעלים וש
עומדות 2012 

ת פעילויות ש

לים למנורה 
 סך כולל של
ת כוללת של
חבה מסגרת ה
לצורך השקע
קיעות בנדל"ן
שיים, נכסים
 כן, השקיעה
בהודו (רשתו

ת י בעסקאו
   ופה.

ת (להלן בס
, ללא ב2007ס 

 חיים שהופק
ד העמדת הה
 סך יתרת ה

מילי 89.7 - כ
ההלווא מדת

ש"ח. כנגד ה
פיים של החב
ת ההלוואות ה
משו בעיקר

.   

  הם

יבויות המבט
  נה.

כסים המוחזק
  טח.

אשר נצבר ב
שלומי תביעו
צמודות מדד
ות ברווחים,

 פוליסות ביט
 לעמוד בהת
 האחרות במ
 ח"ץ" (חיים
ח מיוחדות ה

מד על סך של
מיליו 8.8 של 

מנורה ביטוח

ידה הלוואות
בדצמבר 31 

לצורך רכישת

הלוואות בעל
עומדות על  

 אישר מסגרת
הורח 2011 נת

אות נועדו ל
שקעה המשק
 צדדים שליש
סטיקה. כמו

ם שלישיים ב
ם נדל"ןטחי

לאריים באיר

ות ללקוחות
מרסעד  2004

יסות ביטוחל
סמוך למועד
 ידי סוכנים.

, עמד על 20
הע כנגד מור

מיליוני ש 5.6 
בדוחות הכספ
הסדרי גביית
חברה ששימ
טחים ביטוח.

פת לחברה מ

ת את התחיי
הממונקטואר 

שקעה של נכ
שקעות המבט

יב החיסכון א
לתשודה גם 

שר בחלקן צ
ות המשתתפ

  אה)

טחים ביטוח 
בטחים. בכדי
ברות הביטוח
ים "הסכמי
כאמור באג"ח

  ").מיועדות

 

 האמורה עומ
ה החברה סך 
ש"ח ע.נ. של 

החברה העמ
שר נכון ליום
 בין היתר, ל

רה העמידה ה
 2012דצמבר 

וריון החברה
בשנוני דולר. 

ספים. ההלווא
ות השת קרנ

 בשיתוף עם
שרדים ולוגיס
וף עם צדדים
ה מנורה מבט
ת מיזמים סול

מידה הלוואו
בין אוקטובר 
ד שיעבוד פול
ת הלווים ב
ם ביטוח על

012בדצמבר  
כאמ ששועבדו

 -כ של בסך 
ת מסופקים ב
ן, כי כחלק מ

ם החשים ע
די מנורה מבט

רווחיות הנזקפ

נועדו לכסות
ת על ידי האק

בדבר כללי הש
דרכי ניהול הש

בעות ממרכי
 קיימת עתו

') אשוודי וכד
עבור הפוליסו

בטיחות תשוא

י מנורה מבט
רכי פדיון מוב
ם ביטוח וחב
שקעה המכונ
דות הביטוח כ
איגרות חוב מ
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ום ההשקעה
, השקיעה201

ש 1יות בנות 

ה - פיננסים 
 פיננסים, אש
מיליוני ש"ח,

  מל.

החבר - נדל"ן 
בד 31 ליום 

ין, כי דירקטו
מיליו 60 - ל כ

יוני אירו נוס
בות באמצעות
נדל"ן רכשה 
 המסחרי, מש
לונות בשיתו

השקיעה ,סף
וסיה ובהקמת

 ת

 ביטוח העמ
ך התקופה שב
הלוואות, כנגד
ביטוח לטוב
נורה מבטחים

31ליום  נכון
ש הפוליסות 
 הינם, 2012 

רשה לחובות
יצוין .ש"ח ני

הלוואה חדש
ו במקור על יד

העמיתים והר

ים ופנסיה 
שהן מוערכות

ות הוראות ב
ללים לעניין ד

טוח חיים נו
.שלום גמלא
עבודה, סיעו
ת המושגות ע

 (פוליסות מב

ונפקו על ידי
תשואה או ער
מנורה מבטחי
 הסכמי הש
שקעות עתוד
אראל (להלן: "

סכו 2012ר מב
12אוגוסט  דש

מני 1,251את 
   ).פי

ה מבטחים 
רה מבטחים 

מ 207 -  של כ
נות וקופות גמ

ה מבטחים נ
ן, אשר נכון
וני ש"ח. יצוי
ם עד לסך של

מילי 14 של 
ן בחו"ל לרב
ה מבטחים נ
מניה בתחום 
מת הקמת מ
אומיות). בנו
 מקרקעין בר

אות מיוחדות

ה מבטחים
), במהלךוים"

עד העמדת הה
ה מבטחים 
ים הופנו למ
נור בקבוצה, 

 של הפדיון 
בדצמבר 31 

ור בוצעה הפ
מיליונ 66.2 - כ

מו הסכמי ה
וואות שניתנו

המבוטחים וה

פי ביטוח חי
עמיתים, כפי ש

שקעה, כוללו
השונות וכן כל

  ח חיים

ר עתודות ביט
חייבויות לתש

כושר -ת, אי
דות לתשואות

.  

ח חיים צמוד

ה 1990כולל 
קו למבוטח ת
 נחתמו בין מ
לת ישראל

דירים את הש
מדינת ישר די

בדצמ
בחוד
הקצא
הכספ

מנורה
למנו
כולל
נאמנ

מנורה
נדל"ן
מיליו
בעלי
בסך
נדל"ן
מנורה
בגרמ
היוזמ
בינלא
נכסי

הלווא 9.3.6

מנורה
"הלוו
במוע
מנורה
הלווי
כאמו
ערכי
ליום
כאמו
של כ
נחתמ
ההלו

שקעות כספי ה

שקעות בענפ
מבוטחים והע

קנות דרכי הש
התחייבויות ה

ביטוח 9.3.7

עיקר
והתח
(מוות
צמוד
להלן

ביטוח

עד וכ
העניק
אלו, 
ממש
המסד
על יד

6.2

הש 9.3.7

הש
המ

תק
הה

7.1



 

 -השנים מ
ת, בניכוי 
לק עיקרי 
ת הביטוח 
רכי פדיון 
 המבטח. 
ם להסדר 
השקעות 
חופשיות 

 - של כסך 

השקעה.  
ם נקבעת 
ל קבועים 

 15%בה 

בים דמי 
ת. שיעור 
 בהתאם 
הרפורמה 
ירה בידי 

 -ו 2013 
ת לשיעור 

 3.1.1.3ף 

", היינו, 
 הרווחים 

סות בפולי
 מניבות 
 לחילופין 
ה נוספת 
עולה על 
  התשלום

עדיף" ג "
ר, כי דמי 
ה ריאלית 
י), מנועה 
ם נוצרים 

בגין מור 
משתנים. 
ם לצרכן 

  ם.

לפיכך לא 
אלי הנ"ל 
ה החברה 

לפירוט . 
  

לעמיתים. 

 

ך ופחת עם ה
חוב המיועדות

חל פקו כנגד
תרת עתודות
תשואה או ער
ת חלות על
יטוח בהתאם
מירה אותן ל
ת (השקעות ח

לס 2012מבר 

פות ברווחי 
ה למבוטחים
כוי דמי ניהול
משתנים בגוב

יסות בהן נג
דות השוטפות

מההפקדות 
סה לתוקף ה

ול מהצב ניה
בשנת 1.1% 

ל מההפקדות
ול ראה סעיף

ת ברווחים"ו
עות שונים. 
 בפוליסה. ב
ר ההשקעות

יון, או ך הפד
משלם פרמיה
שר המאלוס 
ר על תוספת 
וליסות מסוג
ך כלל. יובהר
ם על תשואה
ל בסיס שנתי

. אםהריאליד 
כאמי ניהול 

דמי הניהול המ
מדד המחירים
םשילוב ביניה

תה שלילית ול
 ההפסד הריא
כאמור, החלה

.2012ל שנת 
 ות הכספיים.

תים, נזקפת ל
  ורים.

בשיעור שהלך
ית איגרות הח

הונפמי ח"ץ, 
רות, כאשר י
של הבטחת ת
ת החופשיות

מבטחים בי ה
מיועדות והמ
ות החילופיות

בדצמ 31יום 

סות משתתפ
התשוא 2003

השקעות, בניכ
ודמי ניהול מ

כרת פולי מו
הול מההפקד

13%או עד 
נכנ 2013נת 

 לגביית דמי
 לשיעור של
ת דמי הניהול
מת דמי הניה

ת "משתתפו
באפיקי השק
כיב החיסכון

, כאשרלעיל 
ביטוח או ערך

המבוטח מ 
 הפדיון. כאש
פשרות לוותר
בהתאמה. בפ
נו קיים בדרך

נגבים) 2003ד 
ם ריאלים (על
כיסוי ההפסד
כבר נזקפו דמ
פת החיוב בד
ע מעליית מ
ש ת ערך ו/או

שקעות היית
ור עד אשר 
אלי שנוצר כ
ן האחרון של

לדוחו 3 באור

כספי העמית
סי הקרן הצבו

  

 

בית צמודה ב
ח נגזרה מריבי
 מכוח הסכמ
וליסות האמו
בשוק ההון. ב
וני ההשקעו
 פדתה מנורה

החוב ה רות
 סך ההשקעו

הסתכם לי), 

החברה פוליס
3בדצמבר  31

בפועל על הה
לחודש) ו .0
 

טחים ביטוח
ד וכן דמי ניה
מהצבירה ו/א

החל משנת. 
חתת התקרה
ל קופות גמל
הגבלת תקרת
לעניין רפורמ

ונות פוליסות
ן מושקעים ב
פים על מרכ

 3.2.1 סעיף
וס לסכום הב

- שליליות 
יטוח או ערך
 למבוטח האפ
ערך הפדיון ב
מנגנון זה אינ
 שהונפקו עד
וצרים הפסדי

עד לכנים תש
שכנה, לאחר 

לבטל את זקיפ
עשויים לנבו
שקעות בניירו

ת על תיק הה
משתנים כאמ
 ההפסד הרי
מהלך הרבעון
ח חיים ראה ב

ת מהשקעת 
גמולים ומנכס
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ל נושאות ריב
ואה למבוטח
אגרות החוב

רו בפו שנצב
ת חופשיות ב
ת אלו, סיכ

, 2001ד סוף 
ר, חלק מאיגר
שואה עודפת.
חוב מיועדות)

   ח.

  תשואה 

הנפיקה ה 19
1רו עד ליום 

אה המושגת ב
05%.צבירה (

  ים שהושגו.

, מנורה מבט
הצבירה בלבד

מ 2%ו עד 
עים בפוליסות
ר עיקרה הפח
 מנהלות של

וכן ה 2014ת 
טים נוספים ל

ר לעיל מכו
ספי החיסכון
עות אלו נזק
 כמפורט בס
 מתווסף בונ
ת תשואות
רת סכום הבי
ליסה ניתנת 
ם הביטוח/ע

, מלעיל .3.2
ם (בפוליסות 
אם וככל שנו

משדמי ניהול 
 במהלך השנ
ברה נדרשת ל
ם ריאליים ע
הפסדים מהש

ואה הריאלית
דמי ניהול מ
עקבות כיסוי
 משתנים במ
בויות בביטוח

הנובעת קעות
 ניהול מדמי ג

ות החוב הנ"ל
. התש4%- ל 6

ח למבטח. א
ודות הביטוח
קעו בהשקעות
וטח בפוליסו

השנים עדלך 
משרד האוצר
סים בעלי תש
ום איגרות ח

"חמיליוני ש 1

 תלויח חיים 

991 מינואר 
יסות שנמכר
שיעור התשוא

מהצ 0.6%ה 
ווחים הריאלי

2004 משנת 
ל קבועים מה
 הניהול הינו
לולים הקבוע
 הניהול אשר
חים וחברות

, החל משנ1
. לפרט4%עד 

 .  

יסות כאמור
סות שבהן כס
עים מהשקע
רב (מסורתי)
אות חיוביות,
ר הן מניבות
לוס") לשמיר
ר הנקוב בפו
 הקטנת סכום

1בסעיף ורט 
המשתניםול 

ד באופן שבו א
רה מלגבות ד
דים ריאליים
ה השנה, החב
, כי הפסדים
פלציה) ו/או ה

התשו 2011ת 
 היה לגבות 

בפועל, ובער. 
ת דמי ניהול
סים וההתחייב

  ה

ההשקתשואת 
רה גובה דמי 

איגרו
6.2%
מרווח
מעתו
הושק
למבו
במהל
עם מ
בנכס
במקו
1,021

ביטוח

החל
בפול
לפי ש
בגובה
מהרו

החל
ניהול
דמי 
למסל
בדמי
מבטח
.05%
של ע
לעיל

הפול
פוליס
שנוב
מעור
תשוא
כאש
("מא
שיעו
תוך 
כמפו
הניה
בלבד
החבר
הפסד
אותה
יצוין,
(אינפ

בשנת
ניתן
יוחזר
לגבות
הנכס

פנסיה 9.3.7

כל ת
החבר

7.2



 

נגבו ול ש

 2010נים 

 2010  
6.00%  
0.50%  

4.19%  
0.34%  

1.19%  

 -  

3.00%  

0.34%  

  

0.50%  

2.00%  

 -  

0.42%  

1.54%  

 -  
 -  

 -  

0.94%  

 הממוצע 
הפרש בין 

 לקרנות 
, לשנה ה

- מים חד
שים דמי 
ש דצמבר 
פעה של 

 החדשה 
 לקוחות 

 הענפים ם
  .השנה 

 

עור דמי הניהו

ה גבתה בשנ

 2011  
 6.00%  
 0.50%  

 4.10%  
 0.33%  

 1.32%  

 2.78%  

 0.33%  

  

 0.50%  

 2.00%  

 -  

 0.42%  

 1.48%  

 -  
 -  

 -  

 0.99%  

מהשכר  5%-
מהה 6% של 
  מור.

הגמולים מי
משנה שתנים

תשלומ לאור 
בגינם מופרש
דצמבר לחודש

). ההשוקבת
מבטחיםתר ב

הקיימת אצל
באותם בדים

 חודשי בין ם

וטוריים ושיע

כנסה, החברה

 2012  
  6.00%  ם
 0.50%  

  3.80%  ם
 0.30%  

  1.09%  ם

 

  2.71%  ם

 0.30%  

  

0.50%  

 -ל מ
2.00%  

  -   ם

0.49%  

 -ל מ
1.29%  

  ם

 

  -  ם

 1.05%  

-ודשי נמוך מ
יהול בשיעור
משתלמת כאמ

ד בגביית ת
המ, מסוימים

 בעיקר זאת
קים, ואשר ב
דש עבודה ד

העו השנה ל
יות תשמעותי

 העונתיות ה
העוב מספרל 
הגמולים דמי ת

  

 

ניהול הסטטו
  דוח: 

תקנות מס ה
   שלהלן:

מדמי הגמולים
  מנכסי הקרן

מדמי הגמולים
  מנכסי הקרן

מדמי הגמולים

  מנכסי הקרן

מדמי הגמולים

  מנכסי הקרן

  
מנכסי הקרן 

הנובעים 
מהפקדות עד 

31.12.05  
מנכסי הקרן 

מהפקדות החל
1.01.06  

מדמי הגמולים
מנכסי הקרן 

הנובעים 
מהפקדות עד 

31.12.05  
מנכסי הקרן 

מהפקדות החל
1.01.06  

מדמי הגמולים

  מנכסי הקרן

מדמי הגמולים

  מנכסי הקרן

 שסכומה הח
הפנסיה דמי ני
ין הפנסיה המ

משמעותית 
מ חודשים ם

וז, יותר בוה
 ידי המעסיק
לום עבור חו

של ינואר דש
ם כאמור מש

כי ,. יצויןשה
ר משפיעה ע

התפלגות על 
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שיעור דמי הנ
המתוארות בד

ת שנקבעו בת
ל בשיעורים ש

  ר דמי ניהול 
  וטוריים 

 ר דמי הניהול 
  ו בפועל

ר ההטבות 
 נו למבוטחים

 עמלות 
  נים)

  ר דמי ניהול, 
הטבות  ולל
  ות

  ר דמי ניהול 

  וטוריים

ר דמי הניהול 
  ו בפועל

ר ההטבות 
נו למבוטחים 

   
  ת לסוכנים)

ר דמי ניהול, 
 

הטבות 
  ות

ה של פנסיה 
בה מסכום ה
 האמורה לבי

יימת עונתיות
קיימים, זאת 
גב הגמולים י

שולמים עד
התשל קדמת
בחוד שלומו

מיים לעובדים
החדש טחים

מסוימים, אשר
 מהותית ורה

 פרטים על ש
ל בתקופות ה

אם להוראות
דמי ניהול 201

שיעור  טחים 
סטטו  דשה

שיעור
שנגבו
שיעור
שניתנ
(כולל
לסוכנ

שיעור
נטו כ
ועמלו

שיעור  טחים 

דשה 
  ס

סטטו

  

  
שיעור
שנגבו

  

שיעור
שניתנ
(כולל
עמלות

שיעור
 נטו 

כולל 
ועמלו

נוסף, במקרה
ק, החברה גוב
ית המינימום

, לא קיככלל
עם יחד. סיה
דמי היקף ם

יים, אשר מש
ה לנוכחים ו
ת במקוםו (

ומים חד פעמ
למב ביחס, ס

רה בענפים מ
בצ משפיעה 

להלן
בפוע

בהתא
2עד 

מבט
החד

  

  
  

  

  

  

מבט

החד
פלוס

  

  

  

  

  

  
  

  

ב )1(
במש
פנסיי

כ )2(
הפנס
שבהם
פעמי
גמולי
עצמו
תשל
פלוס
החבר
אינה

  



 

לעמיתים. 

ול שנגבו 
וח לשנת 

תים, נזקפת ל

עור דמי הניהו
מתוארות בדו

 2010  

2.00%  

1.14%  

2.00%  

1.53%  

2.00%  

1.69%  

2.00%  

1.14%  

2.00%  

1.22%  

2.00%  

1.04%  

2.00%  

1.26%  

2.00%  

0.21%  

2.00%  

2.00%  

 כספי העמית
   בלבד.

וטוריים ושיע
 בתקופות המ

20  

2.0  

1.0  

2.0  

1.5  

2.0  

1.2  

2.0  

1.1  

2.0  

1.1  

2.0  

0.9  

2.0  

0.8  

2.0  

0.2  
  ה

2.0  

2.0  

 

ת מהשקעות 
סים הצבורים

ניהול הסטטו
חום הפעילות

 011

00%

01%

00%

55%

00%

28%

00%

11%

00%

16%

00%

94%

00%

87%

  תקציבית

00%

21%

ה, חגים והבראה

00%

00%
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קעות הנובעת
 ניהול מהנכס

שיעור דמי הנ
מוצרים בתח

 2012  
  ל

2.00%  

0.90%  
  פיצויים

2.00%  

1.55%  

2.00%  

0.75%  

2.00%  

0.95%  
  תלמות

2.00%  

1.02%  
  לפיצויים

2.00%  

0.91%  
  ויים

2.00%  

0.76%  
תתפת בפנסיה ת

2.00%  

0.31%  
חופשה –אחרת 

2.00%  

2.00%  

  

תשואת ההשק
דמי רה גובה 

 פרטים על ש
ל עבור כל ה

:  

רה מבטחים גמל
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

חים תגמולים ופ
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

  רה גמל אמיר
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

  רה השתלמות
דמי ניהול  ור

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

רה מבטחים השת
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

מרכזית ל -חים 
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

רה מרכזית לפיצ
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

רה מבטחים משת
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

ת גמל למטרה א
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

גמל  9.3.7

כל ת
החבר

להלן
בפוע
2012

מנור
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

מבט
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

מנור
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

מנור
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

מנור
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

מבט
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

מנור
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

מנור
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

קופו
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

7.3



 

 תשואה, 
(לפי שנה 

דון בחשב 
  התאמה.

ת ועדת 

 לא יותר 
התשואה 
 להשלים 
ם ביטוח 
התשואה 

ם מבטחי 
עם  שנתי

וזי ביטוח 
קטים של 
באמצעות 
ין זאת, א

מבוטחיה. 
פרמיה  ת

עות, וכן 

 בהתאם 

 2010  

0.29%  

0.29%  

2.00%  

0.35%  

2.00%  

0.31%  

2.00%  

0.29%  

(  

מל מבטיחות
של 5.5%או  4

שקעים בפיקד
, בה5.95%או 

 פי החלטות

מובטחת, אך 
ת. במידה וה
רה המנהלת 
נורה מבטחים
תים להשגת ה

סיס שנתי עם
ש-רבעל בסיס 

ד הצדדים. חו
שנה וסינדיק
של הקבוצה ב
התאמה. עם ז
יותיה כלפי מ
שנה משולמת
תשלומי תבי

,ם האחרונות

20  

0.3  

0.3  

2.0  

0.5  

2.0  

0.3  

2.0  

0.4  

פעילות הגמל)

ינן קופות גמ
4.5%לית של 

השקעות מוש
 4.95%ר של 

ופשיות על

 התשואה המ
בעו בתקנות

על החבר ,חת
 יצוין, כי מנ
 כלפי העמית

נערכים על בס
נערכים עות 

ת על ידי אחד
עם מבטח מ
הביטוחיים ש
ת הקבוצה בה
מלוא מחויבוי

בביטוח מש 
ם בחלקם ב

  ין.

נה או בשנים

 

 011

39%

39%

00%

53%

00%

31%

00%

42%

(הינן חלק מפ

ת בקבוצה הי
תשואה ריאל

מכספי הה 89
 למדד בשיעו

בהשקעות ח
   גמל.

וח העולה על
ם כפי שנקב
שואה המובטח
ת העמיתים. 
בטחים גמל 

טוח הכללי, נ
חיים והבריאו
ליסות חדשות
בסיס שנתי ע
ר הסיכונים ה
קטנת חשיפת
 הקבוצה ממ
סוים כלשהו.
שנה משתתפי

פי הענייים, ל

בשנברווחים 
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 2012  
  

0.49%  

0.49%  
  ו"ש

2.00%  

1.19%  
  מות

2.00%  

0.68%  
  

2.00%  

0.68%  

חות תשואה (

מל המנוהלות
ת תמובטחהן 
9%או  75%ל 

שואה צמודה 

מושקעים ב
ורה מבטחים

 ניהול מהרוו
מקסימאליים
נמוכה מהתש
ה לחשבונות

מנורה מב ות

הביט םה בתחו
החה בתחומי 

לגבי פולאש, 
 נערכים על ב
דו לשם גידור
שנה, תוך הק
י לשחרר את
ח משנה מס
 מבטחי המש
חוזים מסוימי

בעמלה תלוי 

מנורה מבטחים
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ניהול ור דמי 
  בו בפועל

רה מבטחים תעו
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

מגה קרן השתלמ
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

רה מבטחים יתר
ור דמי ניהול 

  טוטורי

ור דמי ניהול 
  בו בפועל

ת גמל מבטיח

 מקופות הגמ
עמיתים בהל 

רה). שעור ש
לי, הנושא תש

ת הכספים 
קעות של מנו

רה גובה דמי 
י הניהול ה
שגה בפועל נ
פער התשואה
ה להתחייבויו

  בטחת.

 של הקבוצה
ביטוחי משנה

בהודעה מראל 
ביטוח חיים 
 המשנה נועד
 למבטחי המש
ון כאמור כדי
תלות במבטח
נה ובתמורה 
ת למבטח, בח

גובה הע מים
  עו בחוזה.

מור 
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

מנור
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

האומ
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

מנור
שיעו
סטט

שיעו
שנגב

  
  

קופות

חלק
אשר
המקר
הכלל

יתרת
ההש

חברה
מדמי
שהוש
את פ
ערבה
המוב

  שנה

  לי

טוחי המשנה
בשנה שונים. 
פשרות ביטול
טסטרופות בב

ביטוחי ידס. 
עברת חלקם 
העברת הסיכו

ין תקבוצה א
מבטחי המשנ
שלמים עמלות

ההסכמחלק מ
שנקבעתנאים 

ביטוח מש 9

כלל 9.4.1

ביט
מש
אפ
קט
לוי
הע
בה
לק
למ
מש

חב
תל

9.4



 

)Excess 

משולמות 

כל מוצר 

סקית של 

לא יחסי), 
)Treaty (

פי/ים או 
 הביטוח 

רות את ב

בכל שנה 

חי מותר 
ר מסוים 
ה ממבטח 
 בביטוחי 
שיעור זה 

E(.  ביטוח
 המוגדר 
 סיכונים 
בה סכום 
ם על ידי 

 סיכונים 
 מסוג זה 
טיים של 

 2009שנת 
ם כללי ע

זמנית. -בו
, 2011נת 

 ממבטחי 
 מקבלת 
יות, לפי 

י העברת 

 קטסטרופה (

 התביעות המ
    אחרות.

הכיסוי בגין 

מדיניות העס

זי (יחסי או ל
תנאי החוזה (
עסק/ים ספציפ
י בין חברת
תביעות העוב

ה מועברים ב

  רט הינם:

Quoוביטוח (
המשנה שיעור
בלת בתמורה
ל, וכן עמלה. 
טוחי מותר ש

Excess of l
סכום מסוים
בים מספר

שנה עד לגוב
מראש תשולם

כים לכיסוי
קים בביטוח 
שנה האוטומט

רה לקראת ש
פי הביטוח ה
ספר ענפים ב
מכן, בסוף ש

   משנה

כלל, עמלות 
ים, הקבוצה
אות הביטוחי

ת שימוש בכלי

הפסדים כנגד 

פי הפרמיה, 
והתחייבויות 

תמציתי של ה

ה הנרכש למ

וח משנה חוז
ח בהתאם לת
נערך עבור ע
 באופן יחסי
החברה מפני ת

המשנה טחימב

 ובקבוצה בפ

) ota Share
צה למבטח ה
 החוזה, ומקב

הנ"לאו כיסוי 
מבוטח, ובביט

  .או כיסוי 

lossהפסדים (
ועים מעל לס
ע בו מעורב
שדי מבטח המ
ם שהוגדר מ

טטיביים נער
מבוטחים עסק
 ביטוחי המש

   המשנה.

בוצה התקשר
 במרבית ענפ
תחולתו על מס

ולאחר מ ספות

לות ממבטחי 

בלת, בדרך כ
 פקולטטיביי

לתוצא התאם

ח, באמצעות
  אות:

 

ביטוח עודף ה

כספיים בסעיפ
כומים לקבל 

ים ותיאור ת

טוח המשנה

 היא בין ביט
או סוג ביטוח
טוח משנה ה
 את הסיכון
סי, מגן על ה

ה חוזי עם מ

הביטוח בכלל

טוחי מכסה
עבירה הקבוצ

תחת שמכוסה
אגין הפוליסה 
סות בענף המ
  לכל פוליסה

מסוג עודף ה
עות או אירו
ה או אירוע
שולמת על יד
מוכה מהסכום

משנה פקולט
 בדרך כלל מ
 קיבולת חוזי
ה עם מבטח 

Mul ("- הקב
שייר החברה 
סכם הוא בת
ך שנתיים נוס

  .2013ת 

לות המתקבל

ה איננה מקב
סכמי ביטוח
כם ו/או בה

 באה להבטי
העיקריות הבא
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צה מכוסה בב

ג בדוחות הכ
וסכת הביטוח 

שנה העיקריי
  ונים:

אם כיסוי בי
  תו.

טוח המשנה 
 עבור ענף א

ביט בי, שהינו
היחסי מחלק

טוח הלא יחס
  מה.

בביטוח משנה

בלים בענף ה

הכוללים ביט
 יחסיים, מע

כיסוי ש אוה 
כל תביעה בג
ע לכל הפוליס
טוח בהתאם 

כולל ביטוח מ
 המכסה תבי
בודדת גבוהה
 המוסכם מש
 תביעה הנמ

.  

ביטוחי מ - 
ת ספציפיות.
 בהיקפו על 
מוחרג מהחוז

Line"-ltiי (
) על ש25% (

ייחודיות ההס
למשך 2010ת 
עד סוף שנ - י

לתשלומי עמל

סיים הקבוצה
סיים וכן בהס
בשיעור מוסכ

   שנה

 של הקבוצה
ת המטרות ה

ם שייר הקבוצ

 לסוגיו מוצג
מלות, עתודות

י ביטוח המש
הפעילות השו

ותאענפים מ
י הסיכון ורמ

סית בסוגי בי
משנה הנערך
שנה פקולטטיב
ת. הביטוח ה
ה, ואילו הבי
שקבעה לעצמ

ההתקשרות ב

השונים המקו

 -  יחסיים
יטוחי משנה

הפוליסה מכל 
 זהה מסכום כ
זה הינו קבוע
יס סכום הביט

לא יחסיים כ
 הוא ביטוח 
ו, תביעה ב
מעל הסכום 
כמת. מאידך,
 באופן בלעדי

  פקולטטיבי
מים בפוליסות

עולה ביטוח
אשר הסיכון מ

חסי רב ענפי
 משנה יחסי

Swiss-Reי .(
בשנת ר חודש

ם נוספות, קרי

ם העיקריים ל

משנה לא יחס
 ביטוח יחס
חי המשנה ב

ה למבטחי מש

  ח כללי

שיפהיות הח
נים שונים, א

חלק מהענפים
Of Lo.(  

טוח המשנה
התלויות, העמ

אור סוגי חוז
קרי בתחומי ה

כל אחד מהע
קבוצה ולאופ

הבחנה הבסיס
הינו ביטוח מ
בין ביטוח מש
ליסה בודדת
מבטחי המשנ
שייר העצמי ש

רוט הסכמי ה
  .מפקח

גי הכיסויים ה

יטוחי משנה
Surpluבבי .(

סכום הפרמיה
משנה שיעור 
כסה שיעור ז
שתנה על בסי

טוחי משנה 
ודף הפסדים
ראש, דהיינו
הצטברותם מ
תקרה המוסכ
ברת הביטוח 

טוח משנה
יוחדים הגלומ

הסכום  אשר
קבוצה, או כא

טוח משנה י
הסכם ביטוח
eבטח משנה (
הסכם האמור
ודש לשנתיים

אור ההסכמים
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להסדרים 
טווח וכן 
טוח בע"מ 
ח בתחום 

ושומרה,  
בבעלותה 
ונים תת 
י מוסכם 

מ"ר  2,50
לו מנוהל 
ישרין או 
ת חברה, 

ם ביטוח, 
 1,600 - כ

ים עובדי 
 בבעלות 

, החל צא
 -ח של כ

ם במבנה 
 שמנורה 

 משרדים 

טח כולל 
 י נכסים,
פים עבור 
 ההנהלה 
תשלומים 

") ברחוב 
מי, וחלק 
"ר ("בית 
וכן מחוז 

ב 10%לה על 

לעיל. 3.5.2ף 

ווק והפצה ב
 קבוצה.

ירת פוליסות
סדרים שקבע

. סוכנות לה
יסכון ארוך ט
סוכנות לביט
תיווך לביטוח

 כנות אורות
ים צמודים ב

חני 3 - מות ו
ה וחלק יחסי

00ת הקבוצה 
המבנה כול 

משותפת (במי
הוא באמצעות

  כאמור.  ין

נורה מבטחים
סף בשטח של

מועסקי בהם 
מבנה הנמצא

נמסוכנויות) 
(בשטח  אלנבי

ממוקםומ"ר)  
מצא במבנה

 .חיפה
המרכז (מבני 

ברמת גן), בש
רות ממשכיר
 נלווים נוספ
את משרדי

מי שכירות ות

 ("בית סיני"
שימושה העצמ

מ" 3,000 -  כ
מטה החברה 

לות עימו עול

לם, ראה סעי

שיוהינו  םקי
 ביטוח של הק

   דיור

למכי םעלות
ק, בכפוף להס

וח בשליטתה
ח החיים וחי

סיני ס( שומרה
שעיסוקם בת

סוכמחוזות, 
יב בשני מבנ

קומ 17נו בן 
קומות במבנה

בבעלות חרים.
.2012 שנת 

מ, בבעלות מ
ומנוהל גם ה
ל בעלי הבניי

מ"ר עבור מנ 
מבנה נוס רה

מבנים הנ"ל, 
ר) ממוקם במ
מנטרי וחיים ס
חם שברחוב 

 1,750 -של כ
נמ צפוןמחוז 
בח מ"ר) 1,800

יקר באזור ה

הממוקמים ב
לשכות השיר
ת ותשלומים

שוכרת א מל
 בתמורה לדמ

מ"ר 2,000 -
ת החברה לש
משרדים בין
ין זה יושב מ

 

שהיקף הפעיל

 חיים ותגמול

   ים

ים ניהול תיק
על ידי סוכני 

ן הלוואות לד

ת ביטוח בבע
 בסניפי הבנק

ת ביטויווכנו
תחומי ביטוח
ת בבעלות ש

) ) בע"מ198
  .הפנסיוני

   הקבוצה 

ם פנסיה, ה
אב-לנבי בתל

ד המבנים הי
ק 11 - רכיה כ

ת גורמים אח
סים מאמצע

השקעות בע"מ
יין מתופעל ו

שת משותפת 

 3,500 -  של כ
החב, שכרה 2

ויים מחוץ למ
מ" 600 -של כ

(אלממרכז וז 
קבוצה במתח
ציון (בשטח 
מ .ם חיצוני
0 -שטח של כ

ן אחרים בעי
  חיצוניים. 

די ההנהלה (ה
ת העסקיות ו
 לדמי שכירות

גמ מבטחים 
מ"ר,  345 -  כ

  .וארנונה

שרדים בן כ
ני משמש את

מבניין  50%
מבנייבחלק  
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ן אין סוכן ש

כנים בביטוח

צרים הפיננסי

מנורה מבטחי
עלים לחברה 

בנה אגב מתן

תיווסוכנו יםק
לוואה לדיור 

סושלוש ה 
, הפעילה בת
 שתי סוכנויו
89ת לביטוח (

ום הביטוח ה

שים לפעילות 

נורה מבטחים
אל חד ברחוב

מ"ר. אחד 12
מאכלסת לצר
עלות ובחזקת
אשר מאוכלס
רון חברה לה
 החניון בבני
ע"מ, בבעלות

קבוצה שטח 
2012. בשנת 

   .דע

מחוזות המצו
שטח כולל ש

, מחוחוז ת"א
מרכזי של הק

בראשון לצצא 
שוכרת מגורם
רם חיצוני (בש

כסי מקרקעין
קם לגורמים ח

רת את משרד
רדי החטיבות
מ"ר, בתמורה 
ונה. מנורה 
טח כולל של 
 דמי אחזקה ו

מבניין מש 10
לק מבית סינ
% בבעלותה 

תקווה.- פתח

ה וכן מסוכני
  לות.

של מערך הסוכ

 בתחום המוצ

מהשיווק של 
חות פוטנציא

ים וביטוח מב

שרה עם בנק
מבנה אגב הל

  

, לקבוצהדוח
),כנות אורות

, וכן  בריאות
סוכנותשטוק 

 כמו גם בתח

 

סים המשמש

ה, למעט מנ
ר במתחם אח

2,000 - של כ
שר הקבוצה מ
ר המבנה בבע
ם כאמור, א
רת ניהול, חצ
בעלי הבניין.

אביב ב- תל 1

הק תכרוש 20
 לביטוח כללי

מיד מערכות 

מ 4ים ביטוח 
ז ירושלים (ב

מח .השקעות
הבמבנה  ,20

צדרום נמחוז 
חים ביטוח ש
ח שוכרת מגור

ה הקבוצה נכ
ושכרים בחלק

ם פנסיה שוכר
"ר, ואת משר

מ 1,771 - ל כ
אחזקה וארנו
רמת גן), בשט
 עבור חניות, 

00%ה נדל"ן 
תקווה. חל- תח

שית. כמו כן,
 23 הסיבים 

ין תלות במי
תחומי הפעיל

תיאור נוסף ש

ערך הסוכנים

חד מערוצי ה
לקוח שלפניה 

ווק ביטוח חי

קבוצה התקש
יים וביטוח מ

  ה.עניין ז

כנויות ביטוח

כון למועד ה
סוכ( נסיוניים

תחום ביטוח 
ארנון את וינש
ביטוח הכללי 

  וע ומתקנים

לן פירוט הנכ

שרדי הקבוצ
רוכזים בעיקר
שטח מצטבר
רקעיים, כאש
חניונים. שאר
ספים במתח
אמצעות חבר
עקיפין), של ב

15ניון אלנבי 

011שנת חל מ
שימוש האגף 

אגף עבור"ר, 

מנורה מבטחי
מחוזות. מחוז
נורה נכסים ו

012סוף שנת 
מח .מ"ר) 2,50

מנורה מבטח
בטחים ביטוח

נוסף, מחזיקה
קרקעות), המו

נורה מבטחים
מ" 4,116- ל כ

שטח כולל של
ניות, דמי א
ממוקמים בר
לווים נוספים 

בעלות שומר
פת 13סיבים 

שכירות חופש
ומרה") ברח'

אי
מת

לת

מע

אח
הפ

שיו 9.7.2

הק
חי
לע

סוכ 9.7.3

נכ
פנ
בת
או

הב

רכוש קבו 9

להל 9.8.1

מש
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ת השנייה 
   ל"ן.

חיפה של 

 סוכנות 
 לסוכנים 
ש כמשרד 
, ואולם, 

כוש נכס 
 159 - ת כ

. בכוונת 
 תאגידים 

 285 - בכ

, 2012בר 
 מבטחים 
 כלי לכל 

 ח"ש יוני
 ).מ"מע ל
 תחילת ד

 0.3-כ של
 מיליוני 0

 -כ והינ 2
 2012שנת 
"ח שיוני 

סכון ארוך 

 

זאת, בין 
 יס שנתי.

חל משנת 

וכש המחצית
די שומרה נדל

מש את סניף ח

ממשרדי סיני
 חלק ממנו 
נכס המשמש
 טרם בוצע,

ר לפיהם תרכ
 מ"ר, תמורת
עסקה נלוות.
מי ולשימוש 
דים מוערכת

בדצמ 31יום 
 למנורה, וסף
,השכירות ת
מילי 3.6 -כ ל

כולל( ח"ש וני
ממועד, דשים
ש סך על מדים
0.3-כ של לסך

2012בדצמבר 
. בש2011מבר 
מיל 201 - ל כ

ח החיים וחס

 2011  

 %  
24%  

24%  

26%  

26%  

100% 

 של השנה, ו
שבות על בסי
ם בתחום הח

פשית. עם רו
הול הבית ביד

בחיפה המשמ

מש כחלק מ
ה ומשכירה

לות מלאה בנ
שרדי הרישום

 הסכמי מכר
אלפי 35 -  כ

מ והוצאות ע
 לשימוש עצמ
 מבנה המשרד

נכון לי, אשר 
בנו; 2011נת 

תחילת ממועד
של סך על ם
מילי 4.2 של 
חוד 36 עד ל

עומ 2012 שנת
ל מסתכם 20

ב 31צה ליום 
בדצמ 31ליום 

עומת סך של
  ספיים.

בתחום ביטוח

נתונים לשנת  

 באלפי ש"ח  
 404,144  

 409,977  

 436,269  

 430,512  

 1,680,902  

בעון הרביעי 
 המס המחוש
יים העתידיים

 

 בשכירות חופ
תירים את ניה

, נכס ב2009ת 
 ר.

 בנכס המשמ
ת בו לצרכיה
 לביטוח בעל
ל שמה במש

 

טוח על שני
ה בהיקף של
 למדד, מע"מ
שרדים בעיקר
עלות הקמת 

, שבשימושה
כלי רכב בש 

מ, חודשים 36
עומדים 2012 
לסך מסתכם 
ש לתקופה ג
לש הליסינג מי
013 לשנת פוי

ל כלל הקבוצ
מיליוני ש"ח ל
כוש קבוע לע

לדוחות הכ 7

מיות ברוטו ב

 

י ביטוח ברב
ת את הטבות
נובע מהשינוי
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בניין מושכר 
 שיתוף המות

 במהלך שנת
מ"ר 250 -של כ

טוח, זכויות
א משתמשת
סיני סוכנות 

נכס, עלעל ה
 רה על הנכס.

 מבטחים בי
 זכויות בנייה
רשי הצמדה
ים מבנה מש
מדן ראשוני ע

טוח צי הרכב
308 -עומת כ

6 עד של פה
 לשנת יסינג

 2013 לשנת 
ליסינג הסכמי

דמ. בשימושה
הצפ והסכום

ש הקבוע של
מ 365 -  של כ

ליוני ש"ח בר
7ם ראה באור 

תפלגות הפרמ
  ש"ח):

2012  

 %  
24%  

25%  

25%  

27%  

100% 

ל גידול בדמ
וטחים למצות

, נ2012 שנת 
  עיל.

רה, ושאר הב
חתמו הסכמי

שומרה נדל"ן,
שטח כולל ש

 סוכנות לביט
 תקווה והי
. כמו כן, לס
ם הבעלות ע
ה הערת אזהר

חתמה מנורה
ת גן, הכולל 
בתוספת הפר
ם ביטוח להק
ה. על פי אומ

  ספים.
 החברה וש

 מבטחים ביט
כלי רכב לע 3

לתקו ליסינג
הלי דמי. שה

הצפוי הסכום
הבטחים גמל 

כלי הרכב שב 
ו) מ"מע כולל

  .)מ"

  קבוע

תת של הרכוש
ח לעומת סך

מיל 91 - רה כ
פרטים נוספים

מציגה את הת
שנים (באלפי 

2נתונים לשנת  

  באלפי ש"ח  
 429,190  

 444,123  

 442,767  

 483,989  

 1,800,069  

מת מגמה ש
 מרצון המבו
 האחרון של 

לע 3.1.5סעיף 

רכז של החבר
בית שומרה נח

נוסף, רכשה ש
זאת בחברה ו

בעלות סיני 
ביטוח בפתח
קשורים עמה
חדרה. רישום
כותה רשומה

, ח2011שנת 
קרקעין ברמת
יליוני ש"ח, ב
נורה מבטחים
ספים בקבוצה
יליוני ש"ח נוס

בשימו לי רכב

מנורהבעלות 
25 -ומד על כ

 הסכמי נסיה
שבשימוש רכב
וה) מ"מע ולל

ם למנורה מב
 לכל, שכירות
כ( ח"ש יליוני

"מע כולל( ח"

ות הרכוש הק

לותו המופחת
מיליוני ש" 42

שקיעה החבר
. לפ2011שנת 

 

  טוח חיים

הלן טבלה המ
ווח לפי רבעו

 רבעון ראשון

  רבעון שני
רבעון 
  שלישי

  רבעון רביעי

  סה"כ

דרך כלל, קיימ
יתר, כתוצאה
גידול ברבעון

ב, כאמור 201

מר
בב

בנ
הח

בב
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ת, קיימים 
תר, וזאת, 
ים ואשר 
 מבטחים 
ים אינה 

 

 

העמיתים 
 ,עם זאת

הוא נמוך 

  ת.

 רבעונים 

 

 

 

 

 

 יחד עם זאת
לים גבוה יות
סיקים לעובדי
וחות מנורה 
באותם הענפ

  ה.

 %  
22%  

24%  

26%  

27%  

100% 

 %  
27%  

22%  

24%  

28%  

100% 

 מהפקדות ה
. עטבות המס

ות בקבוצה ה

לעניין תביעות

הכללי לפי  ח

 2011  

 %  

31%  

23%  

24%  

22%  

100% 

נות הפנסיה. 
קף דמי הגמול
על ידי המעס
ימת אצל לק
 העובדים ב
בחודשי השנה

 2011  

 באלפי ש"ח  
 1,076,551  

 1,180,634  

 1,298,726  

 1,348,523  

 4,904,434  

 2011  

 באלפי ש"ח  
 19,512  

 15,700  

 16,604  

 19,808  

 71,624  

ן חלק גדול
רך מיצוי הט
תחום הפעילו

ל התחומים ל

במגזר הביטוח

נתונים לשנת  

 באלפי ש"ח  

 691,299  

 528,193  

 571,532  

 519,613  

 2,310,637  

 

גמולים לקרנ
ה, שבהם היק
ר משולמים ע
עונתיות הקי
עה על כמות
מי הגמולים ב

 

 

מסוימת, שכ
לצור  השנה

כלל עמיתי ת

יות בכלת עונת

מיות ברוטו ב
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בגביית דמי ה
ם משנה לשנ

פעמיים אשר-
ם. יצוין, כי הע
אשר משפיע

תפלגות דמל ה

  :  רבעוניים

 %  
22%  

25%  

26%  

28%  

100% 

 %  
27%  

22%  

23%  

28%  

100% 

 בעונתיות מ
 לקראת סוף
 עצמאיים מכ

 כי מתקיימת

תפלגות הפרמ

2012  

%  

31%  

23%  

24%  

22%  

100%  

ת עונתיות ב
מים, המשתנים
-תשלומים חד
ם דמי גמולים
 מסוימים, א
ה מהותית על

 דמי גמולים 

  ה
 2012  

  באלפי ש"ח  
 1,213,276  

 1,382,815  

 1,487,139  

 1,558,443  

 5,641,673  

  מה
 2012  

  באלפי ש"ח  
 24,178  

 20,104  

 20,959  

 25,027  

 90,268  

ם מתאפיינת
קר) מתבצע 
וים עמיתים 

צה לא מצאה

מציגה את הת
 

2נתונים לשנת  

  באלפי ש"ח  

 773,809  

 590,283  

 613,573  

 558,266  

 2,535,931  

  נות פנסיה
כלל, לא קיימ
ודשים מסוימ
עיקר, לאור ת
גינם מופרשים
נסיה בענפים
שפיעה בצורה

הלן התפלגות

מבטחים החדשה

 רבעון ראשון

  רבעון שני
רבעון 
  שלישי

  רבעון רביעי

  סה"כ

מבטחים משלימ

 רבעון ראשון

  רבעון שני
רבעון 
  שלישי

  רבעון רביעי

  סה"כ

  גמלפות 

עילות התחום
צמאים בעיק
שיעור שמהוו

  חסית.

וין, כי הקבוצ

 טוח כללי

הלן טבלה המ
  אלפי ש"ח):

רבעון 
  ראשון

  רבעון שני
רבעון 
  שלישי

 רבעון רביעי

  סה"כ

קרנ 9.9.2

ככ
חו
בע
בג
פנ
מש

לה

מ

ר

ר
ר
ש
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ס

מ
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ר
ר
ש
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ס

קופ 9.9.3

פע
(עצ
הש
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ביט 9.9.4

לה
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ר
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ל נטייתם 
  ת השנה.

עונתיות  

 

תר, וזאת בשל
רכוש) בתחילת

שלההשפעה 

 הגדולה ביות
ות ורש, חבוי

מווסת את ה

  

 

הראשון היא 
רכוובה, רכב 

שטרם חלפו מ
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שמת ברבעון ה
חיהם (רכב חו

ה לסיכונים ש

נרשההפרמיה 
דש את ביטוח

מנגנון עתודה
  ווח.

ביטוח כללי ה
ל עסקים לחד

ביטוח כללי מ
מחזור על הרו

  
בב
של

בב
המ



 

 רבעונים 

 
 
 
 

  

 לקראת ת
 עונתיות 

 בפנקס ו
 והכל. יין

 להבטיח 
 חייבים ם
 לעניין קח

פר סימני 
 "מנורה", 
ים בדבר 

 התפעול 
ת החברה 

 2012נת 
 127 של 

 המערכת 
החלה  ,2
הקבוצה  

 -כ לעומת

ול מוצרי 
רי תחום 
ל התחום 
 מודולים 
ך השנים 
ח ובשנת 

ת אחרות 

לפי  ,בריאות 

  2011ת 
  %  

24%  
23%  
26%  
27%  

100% 

גדולות יביות
של ההשפעה

שנרשמו, חים
העני לפי, ת

  .לעיל 9.2

מנת על, פים
שאינם ספים
המפק הנחיות

צה ישנם מספ
טחים", ""מב- 
לפרטי ועוד. 

אותה לצורך
אתחייבים  מ

 עסקיה. בשנ
, לעומת סך

ביטוח חיים. 
009סוף שנת 

ת מערכת זו.
ל 2012בשנת 

לניהול ותפעו
דה לכל מוצר
לי עתידי של
תונים ופיתוח 

. במהלך2006 
ני ש"חמיליו 

ופז ומערכות

 ביטוח תחום

נתונים לשנת 

 באלפי ש"ח  
 89,360  
 86,387  
 95,585  
 98,852  

 370,184  

קולקטי יסות
ה את מווסת

מאובטח, דים
החברות אותן
2.3 בסעיף רט

נוספ ויועצים 
נוס נתונים י
וה 1981-א"מ

לקבוצ ".מרה
-וביניהם חר 
"ישראלית ה

 המשמשות א
ויים עסקיים
השוטף של 
ות האמורות,

פעול מוצרי ב
חיים. נכון לס
ים) באמצעות
מיליוני ש"ח ב

כת תואמת ל
מיכונית אחי
 איחוד תפעו

הסבת נת ופז
ודש אוגוסט 

6.88 - קעו כ

 למערכות טו

 

בתיות ברוטו 

 
 
 
 

  

פולי מהפקת 
מ חלפו שטרם

נפרד מידע י
א וספקי בדי
כמפו; 1981-א

חיצונית ברה
לאוספי וכן 

התש, רטיות

שו" -ו "טחים
 וסימני המס

משפחה -"מ 
  .יים

רכות המידע,
רגולציה ושינ
ימן לניהול ה
תוח המערכו

ת לניהול ותפ
אגף ביטוח ח
חריגים בודדי

מ 15 -כ ך של

פותחה מערכ
 פלטפורמה מ
ך זה יאפשר 
טו לל פרויקט

ל מבצעי בחו
הוש 2012ת 

אנס" בנוגע 
  לעיל. 
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פלגות הפרמי

 2012  
 %  

25%  
24%  
25%  
27%  

100% 

 נובע, רביעי
ש לסיכונים 

מאגר מספר 
עוב, לקוחות

א"התשמ, יות

חב בליווי ידע
ל"הנ שומים
הפ הגנת חוק

מנורה מבט" 
המדגמים  ,ם
בע" לביטוח 

דוחות הכספי

במער ניכרים
יה. דרישות ר
שב, ולהתאי
וני ש"ח בפית

מידע מרכזית
זי בתפעול א
צריה (למעט ח
והשקיעה סך

.  
יטוח חיים, פ
ך היא יצירת 
ח ארוך. מהלך

כל ,כת כאמור
כנסה לתפעול
מערכת. בשנת

  ש"ח.

חברת "ספייא
 3.9אה סעיף 

את התמציגה 
 

נתונים לשנת 

 באלפי ש"ח  
 107,042  
 102,313  
 106,593  
 118,895  

 434,843  

ה ברבעון, ת
העתודה גנון
  .ווח

 בקבוצה ות
ל בעיקר ים
הפרטי הגנת 

מי אבטחת ת
הרש המידע 
ח להוראות ם

המותג מותש
רשם הפטנטים

חברה שומרה
בד 5באור  אה

עה סכומים 
פים של עסקי
ערכות המחש

מיליו 170רה 
  .2011שנת 

   

הינה מערכת 
ש ככלי המרכ
 את כלל מוצ

 המערכתוח 
.2011ח בשנת 

ח מערכת בי
מטרת המהלך
חחיסכון לטוו
פיתוח המערכ
המערכת הוכ
ם נוספים למ

מיליוני ש 7.3 

 הסכם עם ח
ת סאפיינס, רא

 בריאותטוח 

הלן טבלה המ
  אלפי ש"ח):

  

  רבעון ראשון
  רבעון שני

  רבעון שלישי
  רבעון רביעי

  סה"כ

בפרמיו גידול
מנ. השנה וף

הרו על מחזור

  א מוחשיים

מהחבר כמה
הנוגעי, מידע

חוק להוראות

פעילו מנהלת
למאגרי ותה
בהתאם וזאת
  .מידע

בשמשתמשת 
שומים אצל ר

ש, "מבטחים"
רא א מוחשיים

  רכות מידע

קבוצה משקי
הניהול השוטפ

מעשדרג את 
שקיעה החבר

י ש"ח בשיליונ

 ערכת "טופז"

ערכת טופז ה
יועדת לשמש
חברה להפיק

בפיתומשיכה 
מיליוני ש"ח 1

ל בסיס פיתו
נסיה וגמל. מ
טוח חיים וח
נ"ל. בנוסף לפ
לווים רבים. ה
תחו מודולים

-סך של כ 201

פרטים בדבר
פותחו בעזרת

ביט 9.9.5
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ר
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ר

ר

ס
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המ

נכסים לא 9.1

כ בבעלות
המ מאגרי
ל בהתאם

מ הקבוצה
נאו הגנה

ו, ברישום
מ אבטחת

הקבוצה מ
מסחר רש
"מנורה מ
נכסים לא

מער 9.10.1
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הש
מי

מע

מע
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ממ
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רת מידע 
  .ציהרגול

במערכות 
 רשתות, 

"ח בשנת 

 ותביעות 
 הקבוצה.

לדוחות  

  אי.

ש ייחודי 
ת אשראי 

 

31  
  בדצמבר

2011  

6.60%  

6.60%  

4.46%  

4.52%  

בדצמבר  
ת אשראי 
ליוני ש"ח 
 השוטפת 

מסגרות  

 מבטחים 
 31 ליום 

טווח קצר 

המידע לשמי
דרישות הרין ו

א האבטחה ב
יקט הפרדת

מיליוני ש" .3

עות ספקים 
ם הרגיל של ה

39אה באור 

ראי חוץ בנקא

עדות לשימוש
רוך ממקורות

20:  

 שיעור ממוצע

31  
  בדצמבר

2012  

6.60%  

6.60%  

4.41%  

4.48%  

 31כון ליום 
וקצה מסגרת

מיל 3,622.7ת 
ת ההשקעות 
רסום הדוח,

  ליוני ש"ח.

נקים. מנורה 
ני ש"ח נכון 

אי ספקים לט

חום אבטחת ה
להוראות הדי

, שיפור נושא
וריזציה, פרוי

3. -וכ 2012ת 

טוחיות, תבי
מהלך העסקים

 ייצוגיות, רא

בנקאי ובאשר

אשר אינן מיו
ראי לזמן אר

012עד לשנת 

  רוך

31  
  בדצמבר

2011  

 19,088  

 31,250  

 1,899,494  

4.52%  

, נכחליוני ש"
רט לעיל, מו

לעומת  ש"ח,
חלק מפעילות
כון למועד פ

מיל 56 - עד כ

בבנ  פיננסים
מיליונ 22 -כ

מקבלת אשרא

 

בתחרבים ם 
לבהתאם  , זה

סקרי אבטחה
מעקב ואוטו

שנתני ש"ח ב

ה תביעות בי
עת), והכל במ

תובענות ה 

ם, באשראי ב

ל הלוואות א
ן קצר ואשר

ע 2010משנת 

הלוואות לזמן א

31  
  בדצמבר

2012  

 9,682  

 21,875  

 1,742,577  

4.48%  

  ספיים.

מיל 3,744 - כ
בוצה, כמפור

מיליוני  3,40
 פיננסיות כח

, נכם בקבוצה
ם בהיקף של 

ורה מבטחים
מצטבר של 

ה השוטפת, מ
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קיעה משאבים
ותיה, ובכלל 

רי סיכונים, ס
ים לביצוע מ

מיליונ 6.9 - כ

ים, ובכלל זה
עת ובין כנתבע

, ובכלל זים

מצעים עצמיי

   ריבית

הממוצעת על
 אשראי לזמ
ר היו בתוקף מ

   קצר

31  
  בדצמבר

2011  

 -  

 2,498  

 -  

 -  

לדוחות הכס 

בנקים בסך 
ראי של הקב

02 -בסך כ טוח
ות בנגזרות 
ת בתאגידים
 בנקים שונים

מנואי לטובת 
בנקים בסך מ

סגרת פעילותה

ם ביטוח משק
לקוחולה ושל 

ת ביצוע סקר
ת כלים שונ

  עוד.

ה בנושא זה, 

ליכים משפטי
ם (בין כתובע

מהותייטיים 

פעילותה באמ

ה ושיעורי הר

עור הריבית ה
 בפילוח של 
בנקאיים אשר

הלוואות לזמן 

31  
  בדצמבר

2012  

 -  

 -  

 -  

 -  

 25 גם באור 

בות אשראי 
סגרות האש
מבטחים ביט

עבור פעיל ת,
בנוסף, קיימו
ת בחשבונות

סגרות אשרא
 הלוואות מב

  

במס ם פנסיה,
 .מהותי

   טחת מידע

נורה מבטחים
רטי ורגיש של

השקעה כולל
חברה, רכישת

ו SIMרויקט 

ה"כ ההשקעה
201.  

  שפטיים

הינה צד להל
 שונים נוספי

הליכים משפ
  

מממנת את פ

וואות הקבוצ

לן פירוט שיע
די הקבוצה, 
קאיים וחוץ ב

  מקורות
  בנקאיים
  צמודים

  מקורות
  בנקאיים לא

  צמודים

  מקורות
  אחרים

  שיעור
  ממוצע

עניין זה, ראה

קבוצה מסגרו
מתוך מ .201

ממנורה טובת 
שנה הקודמת
ל הקבוצה. ב
פעילות שוטפ

קבוצה אין מס
ננסים נטלה

 .2012דצמבר 

נורה מבטחים
ו מהיקף שאינ

אבט 9.10.2

מנ
פר

הה
הח
פר

סה
11

הליכים מ 9.1

הקבוצה ה
בנושאים 

לתיאור ה
הכספיים.

 מימון 9.1
הקבוצה, מ

הלו 9.12.1

להל
ביד
בנק

מ
ב
צ

מ
ב
צ

מ
א

ש
מ

  

בע

לק
12
לט
בש
של
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לק
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בד

מנ
בה

11

12



 

מנורה  - 
בות אשר 
ת נדחים 

ים) אשר 
של כתבי 
תוכם סך 
הון משני 

 Aa3של 

קו על ידי 
די מנורה 
ב מעודכן 

רים כהון 
 יציבופק 

סיה, וזאת 
יכולותיה 
"מבטחים 

ש דרגות 
Investm .(

 סולם בן 
עובדה כי 
הסיכונים 

מסויימים 
ם ביטוח, 
י הפחתה 

ברת , הע
סביבתיים 
בבעלותה 

 יות להם
לתוספת  

 1969-כ"ט

עלות מלאה
 כתבי התחייב
תבי התחייבות

 הון. 

  

לא סחירים ו
 הסך הכולל ש
ש"ח, אשר מת

המהווים ה 2

דרוג בדירוג 

ת אשר הונפק
הונפקו על יד

(דוח מעקב ב

ומוגדרוס הון 
עם או 1Aשל 

מבטחים פנס
כמו גם את י
ופים עמיתי "

 סולם בן חמ
ment Manag

FR1 -  מבין
משקף את הע
מאוד ורמת ה

ם סביבתיים מ
ורה מבטחים
אומי. אמצעי
ללם החרגות,
 לסיכונים ס
 סחירים שב

או צפויה לה
 28תן בסעיף 

 וצורה), תשכ

חברה בת בבע
צעות הנפקת 
וזאת כנגד כת
ביצעה גיוסי ה

בטחים ביטוח

סחיריםספים (
. ות ציבוריות

אלפי ש 857,0
01,654ך של 

גות על ידי מ

תבי התחייבות
אשר ה ,ה א')

יציבעם אופק 

ה מבטחים גיו
דרוג בדירוג ש

ל של מנורה מ
חברה הנ"ל, כ
ם אליהם חשו

MQ1 -  מבין
ger Quality

 - בוה ביותר 
מ FR1 דירוג 

כות גבוהה מ

יכוניםמחד, ס
מנ ידי עלם 

ם מאירוע פת
אחרים, ובכל
ברה חשופה
 שווי נכסים

שר יש להם א
הדין, כהגדרת

מבנה  - קיף 

 

ל החברה), ח
וס הון באמצ
חים ביטוח, ו
הקבוצה לא ב

ני במנורה מב

ת נדחים נוס
ובהנפקו דיים

31יטוח הוא 
וס שני נחות

  כספיים.

   עד דוח זה:

החברה מדורג
2.(   

ביטוח (הן כת
(סדרחייבות 
ע Aa3וג של 

 על ידי מנורה
ים על ידי מד

  ון.

איכות הניהול
יננסי של הח
את הסיכונים

1-בוה ביותר 
y Ratingכון (

ת הדירוג הגב
Pension F.(

ים כבעלי איכ

ם מרכזיים. מ
ויות הנמכרים
זיהום שנגרם
 ביטוחיים א
 מאידך, החב
נים אלו על

אש ישיריםם 
ת להוראות ה
 וטיוטת תש
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חברה בת של
קמה לצורך גי
מנורה מבטח

ה 2012בשנת 

ווים הון משנ

תבי התחייבות
שקיעים מוסד
ה מבטחים בי
הווים הון מש

לדוחות ה 25

צה נכון למוע

) של הדרה ב'
012דצמבר ש 

במבטחים רה 
הן כתבי התח
 מדרוג בדירו

אשר הונפקו 
ורגימדיטוח, 

ח הדירקטורי

 דירוג בדבר א
י וחוזקה הפ
מה חשופה וא

ת הדירוג הגב
שקעה וחיסכ
 החדשה" את
Fund Rating
פים המוערכי

  מאוד.

 
ם בשני אופני

ביטוחי חבו 
ת כתוצאה מז
ים לסיכונים
ק הביטוחי.
ה של סיכונ

נים סביבתיים
כן, לא קיימו
רטי התשקיף

  גיד.

ים ביטוח (ח
אשר הוק, הון

ד במלואה ב
בטחים ביטוח. 

 נדחים המהו

ים ביטוח כת
 פרטיות למש
דחים במנורה

מההלפי ש"ח 

5 ם ראה באור

וב של הקבוצ

וסד סדרה א'
 דירוג מחודש

חים של מנור
ו )1(סדרה  ח

ורגים על ידי
 

ם (סדרה ב') א
ה מבטחים בי

   .)2012מבר 

לדוח 8.3סעיף 

סמה מידרוג, 
 ההון האנושי
ליהם היא עצ

ה המנהלת את
ת של גופי ה
ג ל"מבטחים

gסיה (רנות פנ
שענת על גופ
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נים סביבתיים
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רות ערך (פר
פעילות התא
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מנורה מבטחי
גיוס הבטחים 
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יסו בהנפקות
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גיוס הון) מד
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סיכונים ס 9.1

חש החברה
הינם גורם
לדוגמא נז
לסיכון זה
סיכון למב
בהשקעות
ויכולת הפ

לחברה ול
השפעה מ
הראשונה
השלכות מ

13
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שורים עם 
יך כאמור 

יד, ועלול 
 בקבוצה 
התוצאות 
מידע זה, 

קי ביטוח 
בפוליסות 
האמורה, 
לא באופן 
ן הפנסיה 
 בתחום 
ן מובהק 
היקף דמי 
 פעילות 
שאף, ככל 
פעילויות 

 עם קהל 

 מוצרים 

 .נות

טווח הוך 
ת "הגיל 

ה מתקדם 
 הקבוצה 

באמצעות 
 העבודה 
ת ביטוח 

 מכירות 
ה ובניהול 

תיים הקשהו
ן לא היה הלי

אי לגבי העתי
מידע הקיים
אריך הדוח. ה

תמעות מממש
  ן.

ל ביטוי בעסק
) וכן ב2003ת 

 את התלות ה
ים, לפחות ל

לרכישת קרן 
וצהלות הקב

שפעים באופן
ם הנגזרים מה
המשך פיתוח
 הקבוצה תש
ות ולעבות פ

 ון.

חסים הוגנת 

קוד במכירת
   נוספים.

וליסות ופדיונ

סכון ארויהח
ט לאוכלוסיית

וך מתן מענה
 מעמדה של

  

ולקוחותיה ב
 של תהליכי
ניהול פוליסו

בוצה למינוף
חום הפנסיה

ו מנהליים מה
, וכןהםו צד ל

דע איננו וודא
מבוסס על מ
לה נכון לתא
מוערכות או מ

להלן 11סעיף 

ן. הדבר מקבל
ופקו עד שנת
ל מנת למתן 
שאינם תלויי

2004ה בשנת 
יה של פעיל
ה, אינם מוש
כסי העמיתים
 ופועלת לה
משך לאמור,
ילויות נוספו
אות שוק ההו

ול מערכת יח

חיים תוך מיק
סק וכיסויים

קף ביטולי פו

רי הביטוח וה
קוחות ובפרט

החיים תו וח
טחים. שימור

 תא.

ת אלה הינה:

כני החברה ו
בחינה וייעול
 מתקדמות ל

נות של הקב
 הקבוצה בת

 

 משפטיים או
כירה בה הינו

   זה.

  ספיים.

וככזה, המיד 
ה פני עתיד 
או כוונות של
התוצאות המ
המפורטים בס

ות שוק ההון
 פוליסות שה

. עלתשואה ת
קיים נוספים 
פעלה הקבוצה
ותה לסינרגי
לא תוצאותיה
בגין ניהול נכ
קבוצה פעלה
 הקבוצה. בה
ת, לפתח פע
מובהק בתשוא

  ארוך טווח 

  וח חיים:ט

הבקרה וניהו

לות ביטוח ח
ון פוליסות רי

וך צמצום היק

קבוצה במוצ
T לכלל הלק

ביטו בתחום 
לצרכי המבוט
לווים למשכנת

 להשיג מטרות

חסים עם סו
י השירות, ב
ערכות מידע 

חטיבות השונ
וש ביתרונות
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מים הליכים 
שא משרה בכ
ד פרסום דוח 

לדוחות הכס 2

פה פני עתיד,
המידע הצופה
ל הקבוצה א
ן מהותי מן ה
רמי הסיכון ה

יקרה בתשוא
שואה (לעניין 

מבטיחות גמל
 עוגנים עסק
ק ההון. כך פ
מעבר לחשיב
לותה, וממיל
מהכנסותיה ב
. בנוסף, הק

של ע הנדל"ן 
ות מתאימות
שרין ובאופן מ

ים וחיסכון א

 

הקבוצה בביט

ת ומערכות 
 צה.

ווחיות פעיל
רווח גבוה כגו

ת הקבוצה תו

השוק של הק
TOP FINAN

צרים חדשים
רות בשוק ול

וצרים נלח במ

נוקטת כדי  ה

ת ומערך היח
ה של תהליכי
טיבית של מע

  פנסיה.

רגיה בין הח
ם, תוך שימו

ח זה לא קיימ
החברה או נוש
קדמה למועד

22ראה באור 

   קית

ינו מידע צופ
 או חלקו. ה
 הערכות של
 שונות באופן
ם שיחולו בגו

צה תלויה בעי
יים תלוי תש

ג וקופות אה
ת על פיתוח
בתשואות שו
שה, אשר מ
סיוניים, פעיל
ק ההון, אלא 
סים שנצברו
ם נדל"ן כזרוע
יים הזדמנויו
תלויות במיש

חום ביטוח חי

  ביטוח חיים

טרטגיה של ה

שיפור השירות
לקוחות הקבו

שמירה על ר
בעלי שיעור ר

שימור לקוחות

הרחבת נתח 
NCEמוצרי 

 השלישי".

פתרונות ומוצ
למגמות התח
בתחום ביטוח

שהקבוצה לות

שיפור השירות
בקרה ומדידה
הטמעה אפק

והסכמי חיים 

מקסום הסינר
חדשות בתחו

  כסים.

כון למועד דוח
סביבה, אשר ה
תיים בשנה ש

ושא המיסוי ר

סטרטגיה עס

מובא להלן ה
תממש, כולו
הדוח, וכולל

שויות להיות 
 בשל שינויים

  טרטגיה

וחיות הקבוצ
ללי וביטוח ח
בטיחות תשוא
קבוצה שוקדת
ובהק וישיר, ב
בטחים החדש
מוצרים הפנס
תשואות שוק
גמולים והנכס
נורה מבטחים
ניתן, ובהתקי
יימות שאינן ת

טרטגיה בתח

ענף ב 9.16.2

האסט

ש .1
ל

ש .2
ב

ש .3

ה .4
ו
ה

פ .5
ל
ב

הפעיל

ש .1
ב
ו
ח

מ .2
ח
נ

בנוסף, נכ
איכות הס
אשר הסת

  מיסוי 9.1

לתיאור נו

יעדים ואס 9.1

המידע המ
שלא להת
בתאריך ה
בפועל עש
בין היתר,

אסט 9.16.1

רוו
כל
מב
הק
מו
מב
המ
מת
הג
מנ
הנ
קי

אסט 9.16.2
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ם חדשים, 

ים בתום 
  וחות.

דם מוביל 
טוח חיים 

מירה על 

יל בשוק 
א מספק 

 החברה, 
 הפנסיה 
ה ומינוף 
 מבטחים 

 רובד - ם

 השוק תח

 - החברה 
 היעדים 

 ערך מתן 

 שיווק, ת
 תמהיל - 
, כוללת ת

 לקוח מול
, סינרגיה 

בשירות,  

 שירותים
 פתרונות 
 

 למיקסום
 לקרנות 
 החברה ך

 מעגל בת

פנסיית  
 במסלול 
 מבוטחים

החברה  ת
פה בעבר 

 מוצרי של
 וקרנות 
 ומוצר), 

יתוח מוצרים
  שי.

לטיפול בכספי
חובות של לקו

 גיוס כוח אד
רך הידע בביט

בשוק תוך ש

ת גורם מובי
מחיות שהוא

זה אסטרטגי 
 שימור תיק
וחיות נאותה
טוח ומנורה 

עיקריים בדים
  .והחדשנות

נת, הפנסיה ק

עיקריים של ה
ם והבנקים.

, הנכסים על
  '.וכד 

שירות, לוגיה
 כוללים זה ד

שיווקית יסה
מ ישירות ווק

 תומך ארגוני

 מצויינותשל 

ה מתן רחבת
 מתן תוך ם

  .בקבוצה ים

לפעל החברה 
הקיימים ם

תמשיך, נוסף
הרחב לשם, 

  .הביטוח

הסדרי שפעת
 ארוך טווח
מות לצירוף 

פועלתמשכך 
ולה שהצטרפ

שם כיצרנים 
ם ולפיצויים
הכלים (ידע

ס סוכנים, פי
והגיל השליש

 מתן מענה ל
תי ומוסדר בח

חיים על ידי 
הלים את מער

בת התחרות ב

להיות הינו ה
שירות והמו

 יעד במסגרת
, הפנסיה ת

מירה על רוו
 מבטחים ביט

רב ארבעה על
ו הלמידה ובד

תיק שווי, ות
  .ההפצה 

הע עלי עניין"
, הסוכניםם

ע תשואותת, 
 הלקוחות ספי

טכנול - אים
לרובד יחסים
תפי של מעה
ושיו מכירה ת

א פנים שירות
  '.וכד

ות, תרבות ש
  כד'.

להר, היתר בין
מנהלים טוחי

הקיי הסינרגיה

, תפהפנסיה 
המעסיקים ב
בנ. הקבוצה 

,ביטוח טחים
ה סוכני צעות

הש והמשך 
פנסיוני סכון

נסיה אפשרו
רנות פנסיה. 

יה גדויוכלוס
יים, בכובעם
ל לתגמולים
 להקניית ה

 

ים על ידי גיו
סכון הטהור ו

תוך  ותלקוח
וטיפול שיטת

אגף לביטוח 
טתי של המנה

 ליות.

שכנתא לסביב

החברה שלח 
ט באיכות ה

ב יות גבוהה.
בקרנות טחים

שים תוך שמ
וצה (מנורה 

 .(  

ע מבוססת ה
ורו התהליכים

רווחיו של ים
 בערוצי לקה

סוגי "בע שה
העובדי גוני

רמת שירו -  
כס בניהול ות

הבא היבטים
המתיי היעדים

והטמ בנייה, 
פלטפורמות ח
ש, ההפצה צי
 ואמינות עול

למומחיו יחס
ת ארגונית וכ

ב, החברה על
ובביט הסדר 
ה פוטנציאל ש

בקרנות טחים
מקרב טרפים

של נוספים 
מבט מנורה י

באמצ הפנסיה

הפנסיוני וץ
חיס מאפשרת

קרנות הפנ י
ם בעבר בקר
ונים מול או
ידים הבנקאי
 קופות גמל
עלת החברה

  154 - א 

ות ביטוח חיי
סי הריסק, הח

ם לשימור הל
ח והחיסכון ו

של הנהלת הא
מקצועי ושיט

ניהול מנויות

ר ביטוח המש
 ה.

  

הטווח ארוך 
הטווח הבולט
חתירה לרווח

המבוט מעגל
עסקים חדש
חברות שבקב
ת שבשליטתן)

החברה של ת
ה רובד, וחות

ליעדי תייחס
וח בגבייה וק

לחמישתייחס 
ארג, עסיקים

ד זה כוללים
אמינו, תחרים

לה מתייחס 
ה. ורגולציה 

,הלקוח צרכי
פיתוח, דשניים
לערוצ מותאם

ייע תומכות ת

מתייחדשנות 
רה, התייעלות

תפע, אמורים
 ניהול רותי
ומימוש לקוח

המבוט מעגל
המצט טחים

ולמוצרים ה
לסוכני נסיה
ה לקרנות שים

הייע לתחום
המהחקיקה  

בפני פותחת
 היו מבוטחים
 ההפצה הש

בידי התאגי 
(ניהול ווח

קשר זה פוע

הרחבת מכירו
בפרט בתחום 

מהלכיםביצוע 
תקופת הביטו

התמקצעות ש
בענף ולימוד מ
כן שיפור מיו

התאמת מוצר
רווחיות גבוהה

קרנות פנסיה

האסטרטגי ד
סכון ארוך ה
חותיו, תוך ח

 להרחבת ל
ם, כניסה לע
רגיה עם הח
סים והחברות

האסטרטגי ה
הלק רובד, סי

מ הפיננסי ד
השו נתח, סים

הלקוחות מ 
המע, וטחים

ייחסים לרוב
המת פני על ף

התהליכים 
מוצרים, רות
ל העונה רים
חד מכירה יכי
המ שירות, ה

תפעוליות כות

הלמידה והח 
תהליכי בק ר

ה היעדים גת
בשיר, סיוניים

הל לצורכי ים

 הרחבת גרת
מבוטציאל ה

שבניהולה סיה
פ קורסי כת

החדש טרפים

ל הבנקים ת
 בשילובבה, 
פבלבד,  בתי

ים, אשר לא
ערוצי צעות

והלוצרים שנ
ט ארוך כון

למות). בהק

ה .3
ב

ב .4
ת

ה .5
ב
ו

ה .6
ר

ענף ק 9.16.2

היעד
החיס
ללקו
תפעל
הקיים
הסינ
פיננס

המפה
פיננס

הרוב
בנכס

רובד
המבו
המתי
מוסף

רובד
ומכיר
מוצר
תהלי
הקצה
מערכ

רובד
שיפו

להשג
הפנס
כוללי

במסג
פוטנ
הפנס
בערי
המצט

כניסת
החוב
הקצב
חדשי
באמצ
למוצ
חיסכ
השת
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השינויים 

דאי לגבי 
ד מבוסס 

או  בוצה
ת שונות 
בין היתר, 

תח השוק 
 הגדלתה, 
ה וניסיון 
תפעולית, 

בשירות,  
ות הגמל 

, והיא 14%
 2012שנת 

יתר, תוך 
. כמו כן 
ר שיעור 
ם עימה, 
 הקבוצה 
ת לייעול 

המבוגרים 
עריפי של 
יים, בהם 

ללי שלה, 
ך הקפדה 

לי שלה, 

הפתרונות 

בויות של 
  ה.

וחי מקיף 

ב ביותר עם ה

המידע אינו ו
צופה פני עתיד

הקבכות של 
עשויות להיות
ממידע זה, ב

   

ה והגדלת נת
ווחיות ואף 
 בעל עוצמה

היעילות הת 
 מצוינותות, 

 לתחום קופו

% -שוק של כ
המיקוד בש י.

הכללי, בין הי
סקים גדולים.
שונים ושיפור

העובדי כנים
עות תמשיך

ת ממחושבות

של הנהגים ה
 המודל התע
וחים קבוצתי

ח השוק הכל
נתח זה, תוך

 השוק הכל
  ה.

באמצעות ה
  ה.

ק ביטוח החב
פיים בענף זה

ע פתרון ביטו

 באופן הטוב
  בורו.

כזה, התיד, וכ
קו. המידע הצ
 וכולל הערכ
ות בפועל ע
 משתמעות מ

 רטים לעיל.

ה הם: שמירה
שמירה על ר
נטי, מקצועי,

שיפורפות, 
רשות הלקוחו
של הקבוצה 

בוצה לנתח ש
ביטוח הכללי
ום הביטוח ה
 השוק בעס
 הענפים הש
ת כמות הסוכ
טיפול בתביע
מוש במערכו

פלח השוק ש
חיות בתחום.
מנעות מביטו

 

מנתח גבוהש 
 על שמור ל

 נמוך מנתח
הגדיל נתח זה

 ללקוחות, ב
בפלח שוק זה

 מרכזי בתיק
חי שוק ספצי

קבוצה להציע
  חבויות.

 

ים להתמודד
ופטימאלי עב

ע צופה פני עת
 כולו או חלק
תאריך הדוח,
דוח. התוצא
מוערכות או
הסיכון המפור

הגמל בקבוצ
עילות, תוך ש
יכותי, דומיננ
עות של הקופ
תי העומד לר
ות השיווק ש

ח, הגיעה הקב
דלו בתחום ה
בגודלו בתחו
והגדלת נתח
הביטוח בין 
תגיע מהגדלת
ן. בתחום ה
הרחבת השימ

  

  ה

 להתמקד בפ
פר את הרווח
מטרה זו. ההימ

  פק, תימשך. 

  ש

רכוש רכבום 
 הבאות היא

   

חום הרכוש
הבאות היא ל

הגישה שלה
 מנת לצמוח ב

 להוות מוצר
הקבוצה בפלח

ם תמשיך הק
וש וביטוחי ח
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כים הרלבנטיי
ת הפתרון האו

עיל הינו מידע
א להתממש, 

בת בקבוצה 
ן לתאריך הד
 התוצאות המ
חולו בגורמי ה

גים של ענף 
 תחומי הפע
גוף מנהל אי
ינות בהשקע
 מגוון ואיכות
נולוגי ויכולו

  הבקרה.

ן למועד הדוח
 השלישי בגוד
טח השלישי ב
של שומרה ו
יזור תיק ה
 בתחום זה ת
ם לאורך זמן
בוטחים תוך 
 מול ספקים. 

טוח רכב חובה

ונת הקבוצה
ה לשמר ולשפ
צורך השגת מ
 מוטלים בספ

טוח רכב רכוש

הקבוצה בתחו
בוצה לשנים 

. החיתומיות 

  י אחר

  טוח רכוש

הקבוצה בתח
וצה לשנים ה

 במקסום ה
בקבוצה, על 

  טוח חבויות

רים, ימשיכו 
ת הוף התמחו

בויות האחרים
ול ביטוחי רכ

פשרו למתווכ
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 בניהול העסק
ך ביקורת ה
ם (ביטוח)(ד
 זאת, בין הי
החשבון המב
שנמצאו ומעק
ים. בנוסף, 

אישורהו/או 

תפקידה משנת
שור ולניהול ק
של מנורה מב
עץ לדירקטור
 נושאי משרה
ת הביקורת ע
תם דוחות ל

תה בהתאם ל
 לניהול ההש

במסגר ,קעות
שור סוגי עסק
ת נהלי השקע

הלוואות לסו

ות נוסטשקע

  )גמל

המוסדיים בק
 העניין, ובה
ת תר, הוראות
הש ראי, חוזר

שמונתה ב "
תר, קביעת מ
במסגרת המד
לולי ההשקעה
ושרם ביצוען 

מצעי שליטה
השקעה, בקר

 

יון שונות כ

ה הוקמו בעק
שהחיל  198

ליקויים יקת 
ת של מערך
תים פיננסיי

,)"וועדותיו ון
 ועם רואה ה
קון ליקויים ש
 מבקר הפנ

ווגה סינות 
 ות.

יה מכהנת בת
(כללים לאיש

קורת שדת הבי
ין היתר, לייע
העסקה של 
דנה בנאותות
קר לעניין או

  סטרו)

נוסטרו שמונ
ו הינה ועדה

דיניות ההשק
קטוריון; איש

קביעת ,שונים

מתן הה לת ע
 זה.

בות ועדת הש

" פנסיה וגפת

ים והגופים ה
מנהלת, לפי

, ובין היתטית
ה, חוזרי אשר

  

"משתתפת"ת 
 הינם, בין הית
ויות תשואה 
שקעה למסל
טר  מסוימות

לשימוש באמ
קביעת נהלי ה
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ות דירקטורי

חים בקבוצה
81-), תשמ"א

אמונה על בדי
 והרב שנתית
וח על שירות

דירקטוריו ות
ייעצות עימו
 הדרכים לתיק
הדוחות של
חברה הטעונ

לחוק החברו 

מבטחים פנסי
 מס הכנסה (

"). ועד הגמל
, בה הינםידי

כן בתנאי ה
חים פנסיה ד
חשבון המבק

ת תשואה (נוס

דת השקעות נ
קעות נוסטר

  ואה.

הם קביעת מ
שקבע הדירק
סי השקעה ש

  נקבעה.

מפקחתטרו, 
מפקח לעניין ז

 תדירות ישיב

משתתפ"אה (

 של המבטחי
בטח/חברה מ

הרלבנט נהלת
כללי השקעה 

  יתיים ועוד.

עדת השקעות
קידי הוועדה 
חייבויות תלו
 מדיניות ההש
שור עסקאות
 הנוגעות ל
עות כאמור; ק

  ה.

ועדוקיימות  

המבטת של 
סיים (ביטוח)
ת הביקורת א
דה השנתית
תקנות הפיקו

תקנו(להלן: "
 הפנימי והת
קטוריון בדבר 
ום ממצאי 
קאות של ה

117ות סעיף 

 של מנורה מ
ועה בתקנות
תקנות קופות

תפקיגמול, ש
וכר בחברה 
מנורה מבטח
של רואה הח

שאינן תלויות

ם ביטוח ועד
. ועדת ההש

התשו תלויות

ה ,ה, בין היתר
תאגיד כפי ש
י אחזקה בנכס
 ההשקעה שנ

השקעות נוסט
עים בחוזר המ

ת ההשקעה,

 תלויות תשו

קעה הכוללת 
 של כל מב
בטח/חברה מ

חוזר ,השקעה
זר חובות בע

ים ביטוח וע
השקעה. תפק
דים כנגד התח
בפרט קביעת
רווחים; איש
ם; החלטות
סגרת ההשקע

שנקבעה ותע

  רקטוריון

 שבקבוצה ם
  ם הינם:

  דת ביקורת

ת הביקורתועד
ירותים פיננס

ועדת .בוריות
וכנית העבוד
מפורטים בת

( 2007- תשס"ז
חות המבקר
מלצות לדירק
ביקורת וייש
מחליטה בעס
התאם להורא

עדת הביקורת
נושא זה הקב

ת"להלן: ( 196
התעדת ום כו

השכמדיניות 
ביקורת של מ
חוות דעתו 

 דירקטוריון.
דת השקעות ש

מנורה מבטחי
רכי ההשקעה

ייבויות תהתח

פקידי הוועדה
כוללת של ה

ושעוריצוען, 
שום מדיניות 

ועדת ה ,נוסף
תנאים הקבוע

התאם לתקנו
  חודש.

השקעות דות 

דיניות ההשק
דירקטוריונים

מבהחלות על 
נות כללי התק

, חומשלתיות

מנורה מבטחי
תקנות דרכי ה

עומדכספים ה
דירקטוריון וב
משתתפות בר
שקעה שונים
מוחזקים במס
דיניות ההשק

ועדות דיר 10

במבטחים
העיקריים

ועד 10.2.1

וע
שי
ציב
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המ
הת
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המ
הב
ומ
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בנ
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גם
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הב
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מה
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הד
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ממ
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הכ
הד
המ
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המ
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פות גמל 
. תפקידי 
הולה של 

פות גמל 
. תפקידי 
הולה של 

זהה בכל 

אה הינה 

ן, עוקבת 
מור עבור 
ם לעניין 

אשר אינו 
שאושרה 

ר שעניינו 
ר חובות 

אי. ועדת 

 כל אחת,
 הוועדות 
ם לדוחות 
קשר עם 
ות הגילוי 
 המבקר, 
תיים של 

S הסמיך ,
ל החברה 
ירקטיבת 

דה . הווע

חברי  3ה 
ר פעמים 
ירקטיבת 

 ו החליט
, 2011נת 

קאות עם 
 ומדיניות 

אות חוק קופ
קופות הגמל)

שבניה פנסיה

אות חוק קופ
)קופות הגמל

שבניה  הגמל

שר זהותם ז

 תלויות תשו

סוים, כמו כן
ה, פועלת כאמ
 גמל) כמו גם

ת השקעות א
ת האשראי 

המפקח בחוזר
ב שוטף אחר

תחום האשרא

, כיון שומרה
רות. תפקידי 
אים הנוגעים
אשר נעשו בק
למות ונאותו
ואה החשבון
ניינים המהות

.  

Solvency II
דת המאזן של
ה ליישום די
.פעמים בשנה

Solvנה, המו
, מספרהצורך

רה ליישום די

,(ג)272 -ו 
במהלך ש, ה

קביעה כי עסק
ושאי משרה 

התאם להורא
מות בתקנות ק

רנות הלק ם

התאם להורא
מות בתקנות ק

לקופות  עים

, אשגי ציבור

השקעות  דות

בר להיקף מס
בוצה. הוועדה

פנסיה,טוח, 

אי אגב פעילות
ל פי מדיניות

  דיים.

ם להנחיות ה
ביצוע מעקב

יון מוכחים בת

ח ודירקטורי
וחוק החבר ו

בנושא חברות
האומדנים א
וח הכספי, של
 דעתו של רו
י שיושם בענ

.ותהחבר של 

I -היערכות ל
את ועד ,2008

רכות החברה
מספר פורך, 

vency IIדת 
 לעת, לפי ה
יערכות החבר

117סעיפים 
בטחים פנסי

תוך ק, עד זה
העסקה של נו

 

ת שמונתה ב
ח הוראות דומ
ל שהם נוגעים

  עה שבהן.

 שמונתה בה
ח הוראות דומ
ל שהם נוגע

   שבהן.

שהינם נציג 
  ותפות. 

ת ישיבות ועד

ת אשראי מע
שראי של הקב
עמיתים (ביט

   פיננסיים.

העמדת אשרא
הוקנו לה ועל
הגופים המוסד

הוקם בהתאם
דו העיקרי ב

   בהם.

ומחיות וניסי
  בור.

בטחים ביטוח
ריון וועדותיו

הח ירקטוריונ
ההערכות ו 

קשורות בדיוו
חוות ימיות,

ול החשבונאי
ת הביקורת ו

בנושא ה 200
8דש אוקטובר 
 תהליך היע
לעת, לפי הצו

ון שומרה וע
תתכנס מעת
 על תהליך ה

פרט לאור ס
ומנורה מ וח

יימת עד למו
נאי כהונה וה
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עדת השקעות
מכוח ,האמור

ככלטו לעיל, 
סלולי ההשקע

ת השקעות
מכוח ,האמור

ככלטו לעיל, 
ולי ההשקעה

ישה חברים
 ישיבות משו

תדירות, קעה

שור עסקאות
אי ומצב האש
י מבוטחים/ע
השירותים הפ

 מראש של ה
סמכויות שה
וריונים של ה

פורום חוב שה
ואשר תפקיד
דרכי הטיפול 

שהינו בעל מ
נציגי ציבהינם 

 S  

יון מנורה מב
הדירקטורנות 

דירמליץ בפני 
ן, ובכלל זה
 הפנימיות הק
הבקרות הפני
ומצה והטיפו

ועד ןאינמאזן 

08חודש יולי 
בחוד,  ביטוח

ח ובקרה על
מעת ל כנסת
  צורך.

יך דירקטוריו
אחד, אשר ת
פיקוח ובקרה 

ובפחברות, 
מבטחים ביט

יתה קיישה ול
 הנוגעות לתנ

ים פנסיה וע
קיקת החוק ה
 לאלו שפורט
ם פנסיה ולמס

ועד גמלים 
קיקת החוק ה
 לאלו שפורט

ולמסלו גמלם 

הוועדות חמי
דות מקיימות

ההשקדרכי ת 
  שבועיים.

   שותפת

 עוסקת באיש
יניות האשרא
 לעניין כספ
למעט תחום ה

ת על אישור 
, בהתאם לס
קעה ובדירקט

 מסתייעת בפ
ת בעייתיים 
גם, וקביעת ד

ראי יהיה מי ש
שהים, חבר 3

Solvency I
ינו דירקטורי
התאם לתקנ
ר, לדון ולהמ

, לפי העניין
ים, הבקרות 

סקירת ה יים,
שבונאית שאו

ת המו כי ועד

 הפיקוח מח
ורה מבטחים 
ת על פיקוח

מתכ הוועדה 
לפי ה ,טוריון

הסמ, 2008ט 
ניהם דח"צ 
אחראית על פ

לחוק ה 16
מנורה מ  של

ועדת התגמו 
רט עסקאות 

מנורה מבטח
פעלה לפני חק

ה דומים ועד
נורה מבטחים

מנורה מבטח
פעלה לפני חק

מיםועדה דו
נורה מבטחים

ום, מונות ה
וועדות. הוועד

התאם לתקנו
פחות אחת לש

משדת אשראי 

עדת האשראי
חר יישום מד
קבוצה כולה,
ספי נוסטרו, ל

וועדה אחראי
שראי מוחרג,

עדות ההשקו

עדת האשראי 
יפול בחובות
עייתיים, דירו

בר ועדת אשר
אשראי מונה 

II -דת מאזן ו
מי 2007שנת 

עדות מאזן, ב
ינם, בין היתר
הכספיים של
דוחות הכספי
דוחות הכספי

החש מדיניות
תאגיד. יצוין, 

התאם לחוזר
מנורקטוריון 

היות אחראית
Solvency  .

דווחת לדירקט

חודש אוגוסט
רקטוריון, בי

, להיות אשנה
Solvency   

  דת תגמול

6אור תיקון 
דירקטוריונים

שלל ביטולה 
עלי עניין ובפ

למ
(ופ
הו
מנ

למ
(ופ
הו
מנ

כיו
הו

בה
לפ

ועד 10.2.4
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 בהתאם 

, ועדת 20
 המנכ"ל, 

עץ וליית 

 בהתאם 

), קה חקי
 .2012סט 
פנסיוני. ה

 ירורח וב
בכלל זה, 
 ם לחצרי

א רישיון 
 הטלתת ל
 םג יימתק
 פשרותא 
 פירוט וךת

 בחוק עה
 תשל חוב

 למעט, פי
 נקבעכן, 
 של ילתן

 נקבעה ם,
ק עלולות 

 וקחיםמפ
 חהמפק ל

כוני ציות 
ת אחראי 

 נת ציות,
מי האו"ש 
ת מטעם 
 מבטחים 
טוח חיים 

  תית. 

ן טיוטות 
פדני של 
 מבטחים 
ל החברה 
יזוג שני 

 ופועלת 
 במסגרת 
ון ליקויי 
חברה וכן 

 .ה

ת הביקורת,

010 בשנתתה 
לדון בדיווחי
בש המלצות

הפועלתות, 

הון (תיקוני
בחודש אוגוס

ה ייעוץה חוק
פיקו ויותסמכ

וקים הנ"ל וב
מכות כניסה

עיסוק בל עת
סמכות וקהח
ק ייתהה קרה
 קביעת וךת
תנאי ות על ם
נקבע, בנוסף 

ש הפרהזקת 
ספכ עיצום ל

כ-"). כמוכיפה
תח. יללע ור

כספיים ומים
כלולות בחוק
פי הגופים המ

יטילפי אותם 

יהול סיכנ נה
 מוסדי למנות

נה לרר לקצינ
היתר, לתחומ
שווק השקעות
 של מנורה 
של אגף ביט
תיקורת חקיר

 האכיפה וכן
ילוי מלא וק
ינתה מנורה 
נת הציות של
ברה תוך מ

  ").האכיפה

הוראות הדין
בקרות ציות 
טף אחר תיק
י למנכ"ל הח
נה על האכיפ

ועדתועניין, ב

י משרה, מונת
עדת תגמול ל

בפועל ולגב 

 פנסיית נכו

ה בשוק הה
ר תחילתו ב

וח גמל קופות
") סהממונה"

החו שלונות 
, סמוללתשא
יעאו מנ סקת
, קובע וסףבנ

קסמכות שבעי
ם הכספי ות
וםקביעת עיצ

ת להפחתתו. 
ח ביעתתוך ק

להטילסמכות 
אכ כניתת ("

אמוכ ת הפרו
עיצו לעניין 
הכ ההוראות 

נקבעו בו כלפ
העיצום הכספ

שענייחוזר  ל
ל הנהלת גוף 

 את עו"ד רונ
אחראי, בין ה
 ורישיון מש
וקצינת ציות
ת סיכונים ש
קה בעבר בבי

הגברת חוק 
 ציות תוך מי

מי  פעילותה,
שימשה כקצינ
 והציות בחב
הממונה על ה

 ועובדיה בה
עות ביצוע ב
ת מעקב שוט
דיווח תקופתי

הממונ  מלבד

 

לפי העשרו, 

תגמול נושאי
 תפקידה כווע

השכרניות 

 אחר מקבלי

האכיפ גברת
ואש ")אכיפה
ק חוק, יקוח
(להלן: " מונה
שו פרותר לה

כות הזמנה ל
להפס ומתן צ

וח מטעמו. ב
וקים הנ"ל (ס
סכומי העיצום

מהפרה או ק 
הדעת יקולש
מפוקח ת ידג

ס ותוךאמור 
הפרות עתני

 כספי בשל 
גמל קופות ק

. )2012גוסט 
האכיפה ש עי

דלת סכומי ה
  . הנ"ל

ה שניה שלוט
יהיה על וטה

טחים ביטוח 
חבר הנהלה ה
ון עריכת דין
ית סיכונים ו
ה, וכן כבקרי
ר. בנוסף, עס

יקרן חקיקת
ם להבטחת 
צה במסגרת 

, ששרונה לרר
ה הפנימית
"כיפה וציות (

ידת החברה
 בהם באמצע
אכיפה מבצעת

ומדווחת דר 
בדים נוספים,
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 ידונו ויאוש

פקח בנושא 
של החברה. 
 יישום מדינ

   .י דרישתו

  סיית נכות

עדת מעקב 
  ה.

הגחוק  קק
הגברת הא ק

פאות חוק ה
לממ וו/א פקח

שיפוטי) בקשר
סמכים, סמכ
ומר מחשב ומ

פיקו וסמכי מ
ונות של החו

ס הגדלתך 
להימנעיבות 

צום כספי וש
 שותף בתאג
ל הוראות כא

למנ פקיםמס
עיצום בגין ם

וחוק הביטוח
(אוג ברשומות

עימוש באמצ
) ולהגיטוחהב

הוראות החוק

 פורסמה טיו
הטי להוראות

  ימית.

ה מנורה מבט
ות ישירה לח

עלת רישיו ב
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דמה ו/או 
הוגן, ו/או 

סות בידי 
יכון ניוד 
 שבניהול 

מושפע,  
ן שונים, 
פי חסכון 

ועל  בוצה

 חייםלת 
 נזקי גוף 

חישוב . 
מתבצע ח 

 י משנה),
פוליסות  

י צפויים 
עותי בין 
תמודדות 
השכיחות 

, כמו דות
תנודתיות 
 להערכת 
ת במידת 
תה איננה 

על כך גם 

אירוע , ה
עילות של 
 לדוגמא, 
 ובריאות 
 החברה, 
נפי רכוש 
ני  בסיכו

. הסיכון ם
ל כמותי, 

  ל.

שראי סחירים
שראי כתוצאה

התחימימוש 
ות מבוטחים/
ע התחייבויות
ון רעידת אד

שווים ההס ל

של פוליסן 
סי. וך טווח

רת הכספים 
ה ממתחרים,
אפיקי חסכון

ניוד כספ על 
קב רווחיות ה

תוחם סיכוני 
בגין  חבויות

ניבה ופריצה
יסות הביטוח
ברה ומבטחי

בגין גבה תש
שינויים בלת
ער זמן משמ

המודל להת ה
 זאת בשל ה

הערכת העתוד
גרום לתל לים

ת המשמשות 
ל ומתעדכנות
פרמיה שנגבת

לצורך כ תמכת

דמה), מלחמה
פר תחומי פע
עידת אדמה,
יטוחי חיים 
ה עקיפה על
 תביעות בענ

מטפלת צה
 חוזים שונים
סת על מודל
אדמה בישראל

וכן נכסי אש
 במרווחי אש

   

משל היקף 
נות וזכויודיו

 צורך לפרוע
טסטרופה כגו
 בערכם ביחס

  בוהה.

והפדיוןטול 
וחיסכון ארו 

רחב על העבר
ספים לקבוצה
יסכון ו/או א

המקלות  יה
ה גבוהה על 

  וך.

שונים וביניהם
, חת מקצוע)

ת אדמה), גנ
 מכסה בפולי
עבר (של הח
כך שפרמיה ש
שו כתוצאה מ
בהם יתכן פע

קטסטרופה ון
בטחי משנה

  מסוג זה.

בהמחור ו/או 
לולע ,עתודות

לעת, וההנחות
בפועל שנצבר

להערכתה הפ
מסתלעתים ו

בע (רעידת אד
במספתביעות 

אירוע ר סית.
בהתביעות ב
להיות השפע
ייה בחומרת

הקבוצ. בנייה
שנה במסגרת
שנה, המבוסס
אה מרעידת א

 

י עמיתים ו
ים משינויים
ות/מנפיקים. 

וה התזמון 
פדת ביטוח, 

עד. בהתאם,
ת אירוע קט
רום לשחיקה 
מיית סיכון גב

אופציית הבי
ובריאות ם 

 והציבור הר
ל העברות כס
בי רמת החי

רגולציראות 
 התיק השפע
כון לטווח אר

ת סיכונים ש
לרבות מחלות
לרבות רעידת
 אשר החברה
על ניסיון הע
סיכון נובע מכ
עות שייווצרו
ט בכיסויים ב

סיכ רעבוה. 
ת הסיכון למב
של אירועים מ

ם שגויים בתמ
פן חישוב הע
 נבדק מעת ל
שול הניסיון 

במקרים של 
, וכות בניהולו

אסון טבכגון 
טברות של ת
יבותה הפיננס

ה היקףב מית
רופה עלולה ל

ועלי ילותבנז 
כר בענף הב

למבטחי מש )
ממבטחי המש
בפועל כתוצא
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יתנים מכספ
הוגן, מושפעי
לחברות הלוו

לגביודאות 
בכללן תביעות
ם באותו מוע
עיקר בעקבות
סים עלול לגר
רות הון בפרמ

ת מימוש א
 ביטוח חיים
ת לקוחותיה
 בשוק וכן על

לגב  הציבור
תחרים, מהור
לרמת שימור 

וחסכחיים ח 

יטוח המכסות
מחלות (לת, 

נזקי טבע (ל
תם אירועים 
ת בהסתמך ע

הסטי הידוע. 
ם את התביע
תמחור, בפרט
 הנזק/התביע
ו על העברת
והה במיוחד ש

או בפרמטרים
אופטור לגבי 

שוב הרזרבות 
ת גם הן מו
רמיה בחסר"
וצאות הכרוכ

אירוע בודד, כ
יגרום להצ ת

מסכן את יצי
פתאומעותית 

אירוע קטסטר
פגיעה  ,סיים

רי גלם ושכ
(חלקית) םרת

סוי הנרכש מ
הנזק שיגרם ב

 אשראי הני
צגים בשווי ה
ון המיוחסת ל

 

 נובע מאי ו
וצה, בל הקב

זמינות נכסים
לתי צפוי (בע
י מימוש נכס
צה לגייס מקו

  תיק

פה לאפשרות
עיקר בתחום

בטא בהחלטת
ים מתחרים 

טעמיבשינוי 
צעים ע"י מת

ל רמת שירות.
ל עסקי ביטוח

  יים

ת פוליסות בי
נכות, ת חיים)

ועית, אש, נ
מרתם של אות
ת אקטואריות
טורי והמשפט
פיק כדי לשל
 שבבסיס הת
 והתממשות 
בוסס בעיקרו
החומרה הגבו

אלא מתאים 
שות מהרגולט

. אופן חישרה
תידיות נבדקו
 מפרישה "פ
 הסיכון וההו

  משנה.

  ופה

ה לסיכון שא
מגיפה המונית

בהיקף המ נית
משמעעלייה 

ש. כמו כן, לא
ווקים הפיננס
ייקרות חומ
יקר ע"י העבר
כי רמת הכיס
שמעותית מה

מו כן, נכסי
נוסטרו, המוצ
פרמיית הסיכו

  יכוני נזילות

יכון נזילות 
של ביטוחיות

ספות, כנגד 
כר במועד בל
לחמה) על יד
דרוש מהקבוצ

  :ענפיים

מת שימור הת

חשופ קבוצה
בע ,קוחותיה
המתב ,כספים
לגורמ קבוצה

שמ ן היתר,
התנאים המו
ררוך טווח ומ
ערך הגלום ש

יכונים ביטוח

מוכרת קבוצה
מוות ואריכות
אחריות מקצו
כיחותם וחומ
ל ידי הערכות
המצב הרגולט
טוח לא תספ
גורמי הסיכון
כירת הכיסוי 
ם הסיכון מב
נמוכה למול ה

ימוש במודל 
הנחיות חדשם 

החבר רווחיות
תביעות העת
צורך. החברה

פקת לכיסויס
מבטחי מסיון 

ירועי קטסטר

קבוצה חשופה
מאו  רור גדול
בו זמנ קבוצה

עלול לגרום ל
ביטוחי רכוש

ירידה בש ון
תוצאה מהת

בעי טסטרופה
מהותי הוא כ
שהיה נמוכה מ

כמ
הנ
בפ

סי 11.3.5

סי
הב
נוס
ניכ
מל
לד

ע סיכונים

רמ 11.3.6

קה
לק
הכ
קה
בין
מה
אר
הע

סי 11.3.7

קה
(מ
וא
שכ
על
וה
ביט
בג
מכ
עם
הנ

שי
גם
בר
הת
הצ
מס
ניס

אי 11.3.8

הק
טר
קה
על
ובב
כג
כת
קט
המ
תה

  



 

 מוסדיים 
ות מידע 
 דוגמאות 
ברה: (א) 
שוטף (ג) 
ת תעריפי 
הנמכרים 

תקדימים 
ם לוליוע 

גיות עקב 
בהם, וכן 
קוב אחר 

את עריך 

טוח וענף 
 החברות 

 ובתימל 
ינים עם 
לית הינה 

. בשל כך 
דה שלו 
בו נעשה 
 הקבוצה 

שלם את 
ן תביעות 
בנה שוק 

חת עסקי 
תר בשייר 

אין  פגע.
י מבטחי 

על מנת  
ייבויותיו 
ם בדירוג 

 בהסכם ם
 היכולת ק

אנשים או 
ת בכספי 
לה לגרום 

על גופים  ת
מערכ עבור 
. להלן בענף

ספי של החב
ול העסקי הש
ללים לקביעת
ת המוצרים ה

 השיפוטי (ת
ם אי וודאות
תובענות ייצוג
ם של עו"ד ב

לעק הקבוצה 
חודיים, ולהע

  לים.

תי. ענף הביט
.חרות בשוק
סיה, קופות ג
י עבודה תק
בחינה תפעול

עסקי הביטוח.
כולת העמיד
 משנה, שרוב
 משחרר את

חי המשנה לש
ובותיהם בגין
בודד, עקב מב

  ספק. 

ל את צמיח
פה גדולה יות
 עלולה להיפ
אין ביטחון כי
יימים כיום.
עמוד בהתח
נה המדורגים

בעולם בילים
חיזוק תוך ם

ל תהליכים, א
עילות והונאו
 מחשב עלול

החלו שונות 
לדוגמא שות,

 העסקיות ב
על מצבה הכ
ת על התפעו
(ד) שינוי בכל
נוי בעקרונות

נוי באקלים
טומנים בחובם
ה של ריבוי ת
ה והתמחותם
ב כך, בכוונת
אפייניהן הייח
ם מונעים/מקל

 בענף תחרות
רים את התח
ם קרנות פנס
 ולפתח יחסי
להתייעל מב

של הסיכון בע
 המשנה וי
סקיה בביטוח

ינו המשנה א

י יכולת מבט
משנה) ואת חו

טח משנה בב
עלי דירוג מס

להגבי לולים
חשיפב לשאת

ים הרווחיות
אולו בחו"ל), 

ם תנאים הק
טח משנה ל
 מבטחי מש

מהמו משנה 
הצדדים בין י

של נאותותי 
. לדוגמא, מע
צה למערכת

 

 רגולטוריות 
אמות הדרוש

התוצאותל 
אופן ישיר ע
ות המשפיעות
 על מוצריה (
תודה (ו) שי

תביעות ושי
ם גורמים שט
מודעת למגמה
 תביעות אל
מסוג זה. עקב

מא את תח
נקוט בצעדים

לפעול בוצה
המגביררבים 

טוח אלא גם
ם חדשניים 

ובו בזמן ם) 

ברה חלקית ש
 של מבטח
חת חלק מעס
את, ביטוח ה

  הביטוח. 

 וודאות לגבי
סי ביטוח המ
 אשראי למב
טחי משנה בע

 

על בתעריפים
להידרש ללה 

בשני המקרי 
ה (רובו ככול
וחיים באותם
לת של מבט
ה בין מספר

מבטח עם ה
העסקי הקשר

  .זה בשוק 

 מכשל או אי
יצוני לארגון.
רי צפויים; פ
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נות והנחיות
ליישום ההת

ישירות על ם
 משפיעים ב
קביעת דרישו
ל החברה או 
ת לחישוב עת

  קצבה).

  י

ת, תשלום ת
ביטוחיים) הם

מ הקבוצה. צה
טיים לביצוע
ר תובענות מ
מסוג זה, לנ
ה, במטרה לנ

קת ביכולת ה
רים שינויים 
ק חברות ביט
לעצב מוצרים
עצים בבנקים

  חברה.

 ל

נה לשם העב
 הפיננסית 
קבוצה מבטח
חו"ל. עם זא
 פי פוליסות ה

הנובעים מאי
וזי ביטוח (נכס
לריכוז סיכון
גבלת של מבט

  שנה העולמי

ועליה בשנה 
עלול הקבוצה

 קיה, כאשר
יטוח המשנה
סיכונים ביטו
אה מאי יכו
את חשיפותיה

התקשר בוצה
ה את שמשפר
 משבר קופות

  ים

הפסד שנובע
אה מאירוע חי
פסדים בלתי 

  וריים

אות חוק, תקנ
לות כספיות 
יםאו משפיע

ם אשריטורי
ת ההון (ב) ק
ס החלים על
נוי בנוסחאות
ת, תוכניות ל

לים השיפוטי

כנגד תביעות
ע למוצרים ב

הקבוצצאות 
כלים המשפט
חת של אישור
ל תביעות מ
שית על החבר

  אי התחרות

סקיות תלויות
ח ארוך עובר
בוצה אינן רק

ל הקבוצהת 
 ביטוח ויוע
ך רווחיות הח

מובי משנה ח

ת ביטוחי מש
רה ליציבות
הק לקבוצה. 

טחי משנה ב
מבוטחיה על 

ה לסיכונים ה
בויות בגין חו
וצה חשופה ל
 והכמות המוג

ף ביטוח המש

ביטוח משת 
ה ט, במצב זה,

 תמהיל עסק
ה על שוק ב
כנים לקבל ס

וצאהסיכון כת
צה מפזרת א

הקב, בנוסף. 
ש" ענפי"רב 
בתק גם משנה

עוליים כלליי

לי מתייחס לה
ות או כתוצא
ת להביא להפ

ינויים רגולטו

ינויים בהורא
רוכים בהוצא

ו/ ,וח אדם
שינויים רגולט
גדלת דרישות
ינוי בחוקי מ

(ה) שינטוח 
תוכניות הוניות

שינויים באק

לות ההגנה 
שפטיים בנוגע
השפיע על תו
כלולם של ה
מגמה מתפתח
תפתחותן של

המעש ןשלכת

שינויים בתנא

תוצאות העס
לטווח סכוןיח

מתחרות בקב
שקעות. יכול
פיצים (סוכני
ריטית להמשך

מבטח קריסת

קבוצה רוכשת
שופה החבר
התחייבויותיו
אמצעות מבט
חובתה כלפי מ

קבוצה חשופה
לקם בהתחייב
שולמו. הקבו
טוח המשנה 

שינויים בענף 

ידה בזמינות
בפרט. קבוצה

לשנות אתו 
שליטה קבוצה

שנה יהיו מוכ
הקטין את ה
חברה, הקבוצ
נלאומי גבוה.

" משנה טוח
מ ביטוח השיג

סיכונים תפ 

סיכון התפעול
ערכות פנימיו
חברה עלולות

שי 11.3.9

שי
כר
וכו
לש
הג
שי
ביט
(ת

ש 11.3.10

על
מש
לה
שכ
במ
הת
הש

ש 11.3.11

הת
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המ
הש
מפ
קר

ק 11.3.12

הק
חש
בה
בא
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הק
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ש 11.3.13

ירי
קה
או
לק
מש
לה
לח
בינ
ביט
לה

11.3.14

הס
מע
הח



 

ום, גביה, 
 בתוכנית 
ת החברה 

ה הטמע 
ול לגרום 
ם חדשים 

לסיכונים 
משפטיים 
ם בעצוב 
ם צדדים 
שוק ההון 

קנסות  ת
על נושאי 
וך הטלת 
ת אכיפה" 

 

שקעות, חיתו
נם כלולים 
יע על יכולת

,לון בפיתוח
בקבוצה עלו

מוצרים לפתח

פה מהותית ל
. תקדימים מ
ם בגין ליקויים
תקשרויות עם
ע ובתחום ש

הטלתתאמה, ל
לפי העניין) וע
האמורים ותו
מעה "תכנית

וע תהליכי הש
צוניים שאינ
לולים להשפי

שליכהמידע. 
 ליכי הליבה
ה ביכולתה ל

 יוצרת חשיפ
צד הרגולטור.
כים משפטיים
פוליסות, והת
"עי בתחום ני

הביטוח, בהת
ם מוסדיים (ל
פת לחוקים ה
עט אם הוטמ

  

 

ת אנוש בביצו
אירועים חיצ

עלת עסקית 
  עסקיה.ב

 במערכות ה
תומכות בתהל
תקין, ולפגיעה

ון טווח ארוך
ועיצומים מצ
תוצאה מהליכ
רה (לרבות פ
יפה מנהלית
והמפקח על ה
/או על גופים
מנויות בתוספ
עניין זה, למ
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מו גם טעויות
התרחשות א

D (והמשכיות
ב רום לפגיעה

אופן מהותי
הת המידעת 

פקד באופן ת
  יה.ת

ביטוח וחסכו
ת ייצוגיות ו
התביעות כת
 כפופה החבר
קקו חוקי אכי

ו ע"יינ רשות
ו/ מדווחות ת

ל הוראות המ
לע ל"המנכ ל

, כמות זמנית
. הוח משנה
DRPמאסון (

לגרואפקטיבי 

  ות מידע

תלויה ב צה
מערכות  של

לתפת החברה 
לקוחותלהולם 

 פטיים

בתחום הב ה
ללם תובענות
ל את סכומי 
מים אליהם 

חוק 2011 נת
ר סמכויות את
חברות על יים
ות שלהפרשל 
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**) הנכס
מיליוני

סך הנכסי
לסך של כ

גיד, 2011
הפיננסיים
מ כתוצאה

רכב הכנסות

נתונים על 3

”(באלפי ש

 רכב רכוש
רכב חובה

ענפי רכוש
ענפי חבויו

סך תחום ב

תחום ביט

תחום בריא

סה"כ פרמ

ההכנסות
מיל 4,319

מיליוני ש
שהורווחו

מ 52%של 
בביטוח ב

8% .(  

להסברים

.4

הר .3

.1



  

  סה"כ

1,800  
100%  

  סה"כ 

1,681  
100%  

  סה"כ 

1,701  
100%  

 

  סה"כ

 2,536 
100%  

  סה"כ

2,311  
100%  

  סה"כ

2,244  
100%  

 

ס  מיות

0

%

  עמיות

%

  עמיות

%

  חבויות

275  
11%  

  חבויות

232  
10%  

  חבויות

240  
11%  

  ת בשייר

פעמ-פרמיות חד

125  
7%  

פע-פרמיות חד 

94  
6%  

פע-פרמיות חד 

193  
11%  

  רכוש

569  
23%  

  רכוש

 539  
23%  

  רכוש

500  
22%  

פרמיות

332  

268  

252  

  

  ות

  ות

  ות

  רכב חובה

695  
27%  

  רכב חובה

 635  
27%  

  רכב חובה

602  
27%  

  רוטו
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פרמיות שוטפו

1,675  
93%  

פרמיות שוטפ 

1,587  
94%  

פרמיות שוטפ 

 1,508  
89%  

  רכב רכוש

997  
39%  

  רכב רכוש

904  
39%  

  רכב רכוש

902  
40%  

פרמיות בר

435  

370  

348  

  יים

  םיי

  יים

  ללי

  ללי

  ללי

  םי

  ח)
1  

  מיות ברוטו
סך דמי ביטוח חי

1  
  מיות ברוטו

סך דמי ביטוח חי

1  
  מיות ברוטו

סך דמי ביטוח חי

  ללי

  ח)
1  

  מיות ברוטו
סך דמי ביטוח כל

1  
  מיות ברוטו

סך דמי ביטוח כל

1  
  מיות ברוטו

סך דמי ביטוח כל

 

  ריאות

  "ח)
1-  

  מיות ברוטו
1-  

  מיות ברוטו
1-  

  מיות ברוטו

 

חיי ביטוח 3

(אלפי ש"ח

 1-12/2012
סה"כ פרמ

שיעור מסך

 1-12/2011

סה"כ פרמ

שיעור מסך

 1-12/2010

סה"כ פרמ

שיעור מסך

כל ביטוח 3

(אלפי ש"ח

 1-12/2012
סה"כ פרמ

שיעור מסך

 1-12/2011

סה"כ פרמ

שיעור מסך

 1-12/2010

סה"כ פרמ

שיעור מסך

בר ביטוח 3

(אלפי ש"

 -12/2012
סה"כ פרמ

 -12/2011

סה"כ פרמ

 -12/2010

פרמ סה"כ

.2

.3

.4



  

  
 
 

 

 

1-12/2  

212  

14  

154  

380  

54  

434  

152  

281  

281  

  

281  

הכנסות  ו

 

1-12/2010 
4,270,262 
3,365,444 

2,309,385 
635,871  
230,131  

427  

4,477,619 

914,837  
592,334  
121,874  

121  
434,715  
152,768  
281,947  

301,056  

1-1  2010

(  ,090

  ,126

1  ,240

1  ,456

(  ,259

  ,715

  ,768

  ,947

  ,616

331 

  ,947

חום פעילות 

1-12/201  
4,318,69  
3,440,26  

266,09  
584,21  
206,39  

1,43  

2,669,12  

929,33  
680,80  
143,90  
15,76  
90,98  
52,68  
38,30  

53,192(  

2/2011

)27,663(

52,692 

123,150

148,179

)57,194(

90,985 

52,685 

38,300 

37,816 

484  

38,300 

מוגדרת כתח

  

1-12  1

4,6  4

3,8  1

2,4  3

6  4

2  2

5

4,8  7

1,0  4

6  9

1  5

  5

3  5

  5

2  0

4  )2

1-12/2012  

59,657  

63,196  

213,790  

336,643  

8,935  

345,578  

75,351  

270,227  

268,577  

1,650  

270,227  

ות שאיננה מ
  דר.
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  חדים

2/2012

673,042

811,018

401,573  חרות

618,409

208,552

518  

ביטוח 
886,635

023,125

681,037

27,440

23,745

345,578

75,351

270,227

417,437

:  

   טווח

  יווח
ללו 

וצאות פעילו
ם פעילות מוגד

והפסד המאוח

 
 

ן אחכנסות מימו

ויות בגין חוזי ב

וצאות רכישה 

  אחרות

  ת, נטו
  סה

  ת:

  פעילות:

עילות לפני מס:

ם וחסכון ארוך 

י פעילות ברי די
אחרים (שלא נכל

ות מימון, ת
ייכות לתחום

  עילות

דוחות רווח ו

  ח)”
 הורווחו ברוטו
 הורווחו בשייר

שקעות, נטו וה

  דמי ניהול
  עמלות
  חרות

ושינוי בהתחייב
  עה בשייר
וק והוצאות שיו

נהלה וכלליות וא

  ימון
חי חברות כלולות

מיסים על הכנס

  הכנסה 
 

  ד) כולל 

צאות הפעילות

סד) מתחומי 

  ח)”

סד) מתחומי הפע

וח חייסד) מביט

  טוח בריאות

  טוח כללי 

לפני מס מתחומ
סד) לפני מס מא

(*(  

  ח לפני מס

   הכנסה 

 

  

  ת בחברה

  עוט

 

בעיקר הוצא
שאינן משוי ת

וצאות הפע

נתונים מד 4

”(באלפי ש

פרמיות שה

פרמיות שה

רווחים מה

הכנסות מד

הכנסות מע

הכנסות אח

תשלומים ו
וחוזי השקע
עמלות, הוצ

  אחרות
הוצאות הנ

הוצאות מי

חלק ברווח

רווח לפני מ

מיסים על ה

  רווח נקי

רווח (הפסד

  כללי 4

ריכוז תוצ

רווח (הפס

”(באלפי ש

רווח (הפס

רווח (הפס

רווח מביט

רווח מביט

לסך רווח 
רווח (הפס
בתחומים)

סה"כ רווח

מיסים על

 רווח נקי

 מיוחס ל:

בעלי מניות

זכויות מיע

 רווח נקי

ב *) כולל
מהשקעות

  

תו .4

.1

.2

  



  

1-12  

2  

  

1  

4  

  

4  

1  

3  

3  

3  

הכנסות  ו

 38 -ם בכ
.  

ם למכירה 
ח לעומת 

 301 -  בכ
 הנכסים 
ההכנסות 

עליות ח. 
תחייבויות 
ת עסקת 
 הכנסות 

כן, -. כמו
 (כמפורט 
ליוני ש"ח 
רשה בגין 

 1.3.10יף 
"ח, אחרי 
 שבניהול 

 7.1סעיף 

 2012נת ש
 2011שנת 
 4.4.1עיף 

מיליוני  3
 -תכם בכ

 83 -כם ב
 2010שנת 

1   /2010

 30,755

15,971

61,997

08,723

 52,538

 61,261

60,205

 01,056

 00,725

331  

 01,056

חום פעילות 

נקי שהסתכם
.2010ח בשנת 

נכסים זמינים
מיליוני ש"ח 4

לל שהסתכם
 מעליית ערך
הגדילה את ה
כון ארוך טווח
 לגידול בהת
באים: השלמת
טאה ברישום

הכספיים). ת
נורה ביטוח 

מיל 50 - של כ
, בוצעה הפר
כמפורט בסעי

מיליוני ש" 34
ת הנאמנות 
וספים, ראה ס

ההכנסה, בש
"ח בשיוני ש
אה סעטים ר

317 -סתכם ב
שהסתכולל  ח

הסתכ 2012 
ומת רווח בש

  -12/2011

)40,416( 

48,076  

44,327  

51,987  

)96,782( 

)44,795( 

8,397  

)53,192( 

)53,676( 

484  

)53,192( 

מוגדרת כתח

לעומת רווח 
מיליוני ש"ח 2

קרן הון בגין נ
417 -בכ 2012 

כול רווחומת 
נובע בעיקר  

עולמי אשר ה
ח חיים וחיסכ
אשר הביאה
 הגורמים הב
ביטוח, התבט

לדוחו 4אור 
משנה של מנ
עמי, בהיקף ש
ר מס). מנגד,
כסם המפקח (
4 - (סך של כ

עילות קרנות
ה (לפרטים נו

י מיסים על ה
מילי 40 - בכ

לפרטי ש"ח (

ה 2012בשנת 
ורווח 2011ת 

.(  

כנסה, בשנת
ולעו 2011נת 
  ן).

 1-12/2012  

131,587  

82,593  

317,480  

531,660  

43,867  

575,527  

158,090  

417,437  

415,787  

1,650  

417,437  

ות שאיננה מ
  דר.

ש"ח ליליוני 
282 -תכם בכ

השינוי נטו בק
סתכם בשנת 

ולעו 2011נת 
 2012בשנת  

ן המקומי וה
יננסי בביטוח
סרת הסיכון א
עו על הרווח
ה מבטחים ב
נוסף ראה בא
עם מבטחי מ
פע- באופן חד

ני ש"ח לאח
העמדה שפרס
ם על הכנסה
 מוניטין בפ
ים על הכנסה

ך טווח, לפני
שהסתכם לל

מיליוני 231 -

על ההכנסה, ב
וני ש"ח בשנת

להלן) 4.4.2ף 

סים על ההכ
יוני ש"ח בש

להל 4.4.3עיף 

 12 -  ב

:  

  י מס:

  ארוך טווח

  ברי דיווח
כללו א נ

וצאות פעילו
ם פעילות מוגד

  ופת הדוח

מ 270 -ם בכ
שהסת נקי ווח

קי בתוספת ה
ון העצמי, הס
וני ש"ח בשנ
ברווח הכולל 
ם בשוק ההון
 המרווח הפי
 בריבית חס
נוסף, השפיע
מיזוגו למנורה

לפירוט נח (
ם במקביל ע
מנורה ביטוח,

מיליו 32 -  כ
על רקע נייר ה
"ח, לפני מסי
 ירידת ערך
ח, לאחר מסי

 וחסכון ארוך
הפסד כולמת 

-שהסתכם בכ

לפני מיסים ע
מיליו 44 -בכ

ראה סעיףטים 

, לפני מיסאות
מילי 48 -ם בכ
ראה סעטים 

חומי פעילות

מי הפעילות לפני

ח חיים וחסכון א

  ת

 

תחומי פעילות ב
ס מאחרים (שלא

  לפני מס

ות מימון, ת
ייכות לתחום

פעילות בתקו

הדוח הסתכם
רוולעומת  20

הנק מהרווח 
פיעים על הה

מילי 53 -  בכ
הגידול ב. 201

עליות שערים
הנוסטרו ואת
 גרמו לירידה
בת על פיה. 
ומ  התעשייה

מיליוני ש" 5
 שני הסכמי
ל הרווח של מ

של (בסך סה
מלה בעתיד ע

מיליוני ש" 52
 בנוסף, חלה

מיליוני ש"ח 1

 ביטוח חיים
ני ש"ח לעומ

ש 2010שנת 

לביטוח כללי 
שהסתכם בל 
לפרט( 2010ת 

בריא ביטוח 
ווח שהסתכם

לפרוני ש"ח (

סד) כולל מתח

  ח)”

סד) כולל מתחומ

מביטוח סד) כולל

 מביטוח בריאות

  מביטוח כללי 

ולל לפני מס מת
סד) כולל לפני מס

(*  

ח (הפסד) כולל ל

   הכנסה 

  סד) כולל

 

  ת בחברה

  עוט

  סד) כולל

בעיקר הוצא
שאינן משוי ת

 בתוצאות הפ

נקי בתקופת 
011ש"ח בשנת 

כולל, המורכב
אחרים המשפ
לל שהסתכם

10ש"ח בשנת 
ם כתוצאה מ
ת בפעילות ה
 בשוק ההון 
ת המחושבות
בנק לפיתוח
54 -סך של כ

 מחתימה על
לעיל) גדל 1.3

ים על ההכנס
ת לתשלום גמ
2 - בסך של כ

ל ההכנסה). 
2 - בסך של כ

מעסקי כולל 
מיליו 132 -ב

בכולל רווח 

מעסקי בכולל 
כולמת רווח 

וני ש"ח בשנת

מעסקיכולל 
ש"ח לעומת ר

מיליו 16 - בכ

רווח (הפס

”(באלפי ש

רווח (הפס

רווח (הפס

רווח כולל 

רווח כולל 

סך רווח כו
רווח (הפס

בתחומים)*

סה"כ רווח

מיסים על 

רווח (הפס

 מיוחס ל:

בעלי מניות

זכויות מיע

רווח (הפס

*) כולל ב
מהשקעות

השינויים  4

הנ הרווח
מיליוני ש"

הכ רווחה
ושינויים א

כול הפסד
מיליוני ש
הפיננסיים

שקעותמה
השערים 
הביטוחיות
רכישת הב
מיסים בס
כתוצאה 

3.2בסעיף 
לפני מיסי
התחייבות

לעיל) (ב) 
מסים על
הקבוצה ב

  להלן).

הכ רווחה
הסתכם ב
ולעומת ר

  להלן).

הכ הרווח
עומש"ח ל

מיליו 162

הכ רווחה
מיליוני ש
שהסתכם

.3



  

 כם בשנת
 53בסך  ח

נובע  ,20
 והעולמי 
 מוניטין 
מסים על 
 כתוצאה 

   

1-12/2  

1,700  

1,868  

549  

31  

3,179  

322  
393  

212  

230  

ה, בשנת 
ליוני ש"ח 

 הכוללוח 
 עלייהמ, 

הגמל בסך 
   .להלן 4

1-12/  

1,70  

1,52  
19  

3  

2,88  

25  
20  
6  

8  

בהשוואה 
"ח בשנת 

 125 -ל כ
 השפעת 

הכנסה, הסתכ
ורווח 2011ת 
012בשנת ור 

ההון המקומי 
ה ירידת ערך
ש"ח, לאחר מ
אות המימון 

.2011ר בשנת 

1-1   2010

1,  0,745

8,215

  9,031

 1,068

1,  9,739

  2,981

  3,814

  2,090

  0,755

ם על ההכנס
מיל 40 - של כ

ברוו עלייהה 
מיליוני ש"ח,
ח מפעילות ה

4.4.1.4ד ע 4.4

1-1   2010

1  00,745

(  24,709

 93,325

 0,738

1  87,202

  7,399

  03,678

(  63,332

(  81,997

ב 2012בשנת 
מיליוני ש" 1

מיות בסך של
דית. בנטרול

מיסים על הה
וני ש"ח בשנת
 אחרת כאמו
ערים בשוק ה

, חלהמנגד .
מיליוני ש 12

 ירידה בהוצ
עומת השיעור

 2/2011

,680,902

1,218  

502,341 

29,056 

,396,809

338,098 
461,271 

)27,663(

)40,416(

ח, לפני מיסים
שכולל  הפסד

. 2010 בשנת 
מ 124 - של כ

ברווח עלייהמ
4.1.1 בסעיפים

  12/2011

,680,902

)304,087(

94,232  

28,634  

,080,408

252,718 
235,980 

)113,740(

)126,493(

מיליוני ש"ח ב
1,701 -ואה ל

מיות חד פעמ
 קצבה מייד

יטוח, לפני מ
מילי 97 - ל כ
מפעילות לל 

ה מעליות שע
לות הנוסטרו
2 -בסך של כ

חלהבנוסף,  
לציה נמוך לע

 1-12/2012  

1,800,069  

2,025,431  

558,537  

36,209  

3,491,479  

368,322  
461,186  

59,657  

131,587  

כון ארוך טווח
הש"ח לעומת 

י ש"ח מיליונ 
 חיים בסך ש

מומיליוני ש"ח 
 ראה פירוט ב

 1-12/2012  

1,800,069  

1,718,699  
117,407  

35,435  

3,215,401  

279,108  
 212,722  

)74,326(  

)2,396(  

מ 1,800 -מו ב
ובהשוו 2011 

התקבלו פרמ
לה לתשלום

 13 -  ב

ינה מעסקי ב
שלכולל  הפסד

 ברווח הכול
סיים כתוצאה
קעות בפעיל

צה בל הקבו
להלן) 7.1יף 

משיעור אינפל

  וח ארוך טו

   טווח:

  ות מימון

בגין חוזי 

ת רכישה 

  ות

ח חיים וחסכ
מיליוני ש 132

 231 -ך של כ
עילות ביטוח

מ 3 -סך של כ
רטים נוספים 

  

  ברוטו
מהשקעות, נטו 

  ל

 

התחייבות בגין 
  שקעה ברוטו
ווק והוצאות 

  לליות ואחרות
  מס

  לפני מס

 חיים הסתכמ
 ש"ח בשנת 

 2010בשנת 
שרדי ממשל

ת אחרת שאי
הש"ח לעומת 

הגידול. 2010
נכסים הפיננס
כנסות מהש
מנות שבניהו
ים, ראה סעי
מהפיננסיות ו

  י פעילות

חיים וחיסכון

ארוך חסכוןם 

 

  וחו ברוטו

עות, נטו והכנסו

  ניהול

  ות
וי בהתחייבות ב

  שקעה ברוטו
ת שיווק והוצאות

ה וכלליות ואחרו

  פני מס

  ולל לפני מס

מעסקי ביטוח
2 - בסך של כ

ווח כולל בסך
ברווח מפע ה

ת הפנסיה בס
לפר וני ש"ח.

 ביטוח חיים 

  ח”לפי ש
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התחייבויות ה

פי לפי תחומי

תחום ביטוח ח
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תיק ית ב

בה  2011 
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ם בשוק ההון
התפעולית בת

גם ,2012מבר 
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מיליוני ש 284

חיים, לפני מס
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מיליוני ש"ח 
מיליונ 14 -כ

ומירידה במד
בעיקר עקב

מ 40סך של כ 

תשואה שהונ
"חמיליוני ש 
מפו הכולל ד
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שפעה מקזזת
עיקר מעליית

בתוצאות פורי
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הנובע בע נסי
משי(ב)  .למי

גידול בגביית
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פדיונ
השק
בשנת

הפסה
מי 2

בשנת

הקיט
לחלק
הפיננ
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ליוני ש"ח בש
ה אשר בחלק

הסתכמו בש 
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5.57%(  0%

6.78%(  8%

ן תלויות תש
 קצבה מייד

12"ח בשנת 
בש הכולל סד
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החלש מכך 
דמי ניהול  
003עד  1991 
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שהושגילית 

ניהול הקבוע
, לעו2004 נת
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ת ההפסד הרי
שהונפקו החל
בד ואשר על
 גביית דמי ניה

ניהול פוליסו
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35,22   80

65   27

37,05   97

 כללי אחר (ב

1-12/20   011

843,8   505

49,0   726

99,9   759

465,8   291

213,5   360

36,7   708

23,2   858

46,0   752

מי 844 -כשל 
מילי 740של 

הש בפרמיות
רכענפי ב"ח 

שמיליוני  42 
ה במספר דול

סך שלב כם
בשליוני ש"ח 

הר .2010שנת 
מיליונ 11 -כ
מיליוני 14 -כ

ב 2012בשנת 
עליי ,2011ת 

בעיקר נובע 
כון הערכות 
לייה בהכנסות

בעיקבע נו ם

חומי פעילות 

  רכוש
ח   אחרים

569,319   54

539,307   98

500,056   70

10,86   27

25,102   50

33,875   59

  

יטוח בענפי ב

 012

 873

033   ימון

 903
ן חוזי 

 860
כישה 

 575

 700

 294

 088

ש בסך סתכמו
וסך ש 2011ת 

בגידול ה. 201
מיליוני ש" 3

-של כ בסךם 
מגידבעיקר ע 

הסתכ 2012ת 
למי 26 - של כ

יוני ש"ח בש
ב 2012בשנת 

של  ירידה, 2
בים הסתכם 

ש"ח בשנת ני

כוש אחרים 
עדכ אדמה, מ

עלומנגד מת 

אחריםחבויות 

לפי תח כולל

  רכב חובה
ר 
ו 

695,101   9

634,780   7

602,065   6

270,987   1

73,872   2

83,815   5

 

 20 -  ב

ות הפעילות ב

נטו והכנסות מי

התחייבויות בגין

ווק והוצאות רכ

  ליות אחרות

  

הס 2012 בשנת
ני ש"ח בשנת

11למול שנת 
30 -של כ ך

חבויות אחרים
אחרים נובע י

ני מס בשנת
שלפני מס ל 
מילי 71 -ל כ

ים הסתכם ב
2011ח בשנת 

חבויות אחרי
נמיליו 0.65 - 

מענפי רולל 
רעידת כוני 

ת שנה קודמ

מענפי חכולל 

הכ טו והרווח

ר   רכב רכוש 

 996,957   1

 904,352   0

 902,069   5

 405   7

 )55,297(   2

 7,248   5

עיקרי תוצאו

  יות ברוטו
חים מהשקעות, 

  סות מעמלות
לומים ושינוי בה

  וח ברוטו
ות, הוצאות שי

  רות
אות הנהלה וכל

  ח לפני מס

 ח כולל לפני מס

ב ברוטו מיות
מיליונ 772 -כ
ל 9% - כ של ל

בסך קודמת 
ח בענפי מיות
ביטוח כללי י

לפהכולל  ח
כולל רווחמת 

 מס בסך של
י רכוש אחרי

מיליוני ש"ח 2
 מס בענפי ח
-מת סך של כ

 

הכ טון ברווח
כיסוי סיכלה 

ת הדוח לעומ

הכברווח  יה
  קעות.

פרמיות ברוט
  ש"ח):

 

כ פרמיות 
  טו

01-12/2   

01-12/2   

01-12/2   
 ח (הפסד)

  ל
01-12/2   

01-12/2   

01-12/2   

4.4.2.4

פרמ

רווח

הכנס
תשל
ביטו
מלע

אחר

הוצא

רווח

רווח

הפרמ
של כ
גידול
שנה
בפרמ
בענפ

הרווח
לעומ
לפני
בענפ

25 -כ
לפני
לעומ
ש"ח.

הקיט
משנה
בשנת

עליה
מהש

4.4.2.5

סה"
ברוט

2012

2011

2010
רווח
כולל

2012

2011

2010

  



  

1-12/2  
336  
39  
13  

271  
75  
30  
14  

15  

 371 - ת כ
 15% -ל כ

יקף תיק 

 רווחמת 
"ח בשנת 
חי משנה 
י מס של 
לה עלייה 
ת הנהלה 

 ים בע"מ
ללות את 
ל מנורה 
טוח חיים 
ס למגזרי 

1-12  
10  
  

10  

9  
1  
1  

שמעותית 
בדצמבר, 

 31 ליום 

 7 -כ של 
 ברווח נוי

של קרנות 
בנוסף, ן. 

ה ושיווק 

 

1-12   2010

37   6,664

2   9,809

   3,712

23   ,406

8   5,957

3   0,065

5   4,126

4   5,971

ני ש"ח לעומ
של גידול, 20
בהי מגידול ר

וני ש"ח, לעו
מיליוני ש" 16

מים עם מבטח
הרווח לפנית 

חל ,ח. בנוסף
דול בהוצאות

  .וחיות

טחים פיננסי
ת, ואינן כול

ת שנות בור
 פעילות ביט
 שלא מיוחס

1  2/2010

 02,463
3,166 

 05,629

 95,290

10,339

10,629

מש לעלייה או
ב 31 ליום כון

ש"ח מיליוני

בסך  חרוות 
השינ .2010ת 

ערך מוניטין ש
להלן 7.1עיף 
מכירה צאות

1-   2/2011

   70,920

  28,118

 9,617 

   39,487

   82,112

  30,513

  52,692

  48,076

מיליו 428 - כ
010"ח בשנת 

בעיקר ובעת

מיליו 83 - כל 
6 -  בסך של כ

על שני הסכמ
הגדילו את ר
מיליוני ש" 5

מנגד חל גיד
יבויות הביטו

מנורה מב - 
 חברות בנות

(חברהנדסים 
וצאות תחום
ללות במגזר

 -12/2011

89,299  
)384(  

88,915  

82,166  
6,749  
7,376  

הביא בהםם 
נכ הסתכמו 

מ 5,455 - של כ

י ש"ח לעומת
ני ש"ח בשנת
 בגין ירידת ע
ספים ראה סע
 ירידה בהוצ

  

 12/2012

 427,580

 42,214 
 9,941  

 
 416,977

115,059   ת

 46,324 
 63,196 

 82,593 

בהסתכמו  20
מיליוני ש" 33
נ בפרמיות 

סך שלתכם ב
ורווח  2011 

עבמקביל מה 
לעיל) אשר 1

0 -של כ בסך
ומהמורווחת 
 גידול בהתחי

  ים פיננסים

 לחברה בת 
באמצעות ת

 מבטחים מה
במסגרת תו 

עילות זה נכ
  של החברה.

1-12/2012 
66,483  

484  

66,967  

81,625  
)14,658(  
)13,325(  

השערי עליות
התיקים אשר
לעומת סך ש

מיליוני 13 -כ
מיליו 11 -ל כ
מהפחתה קר 

 לפרטים נוס
 ומנגד חלה

 

 21 -  ב

  טוח בריאות

  ות מימון

בגין חוזי ביטוח 

ת רכישה אחרות

  ות

012חה בשנת 
37 - סך של כ

העלייה .201

הסת 2012נת 
בשנתי ש"ח 
מחתימבעיקר 

3.2.ט בסעיף 
בפעמי, - פן חד

ול בפרמיה ה
כן ו ת לתחום

רותים ומוצרי

מתייחסות ה 
פועלתאשר  

ומנורהגמל 
,צגות בנפרד
ות תחום פע
 המאוחדים ש

  חיתום
  טו

עוח והמניות 
נות וניהול ה
יליוני ש"ח, ל

כסך של ב ם
רווח בסך של

בעיקנובע  20
מיליוני ש"ח.

מדמי ניהול 
   

ביט תחום ות

  וחו ברוטו
עות, נטו והכנסו

  ות

ות בוי בהתחייב
  ברוטו

ת שיווק והוצאות

ה וכלליות ואחרו

 

   מס

מיה שהורווח
וס 2011בשנת 

1למול שנת 

בשנלפני מס 
מיליונ 48 - כ

בברווח נובע 
טוח (כמפורט

, באופבתחום
וגידושקעות 

ות המיוחסות

ם פעילות שיר

זהם פעילות 
,")פיננסים ה

ה מבטחים ג
מוצ ןוצאותיה

תוצאו  טווח.
חות הכספיים

יהול ומעמלות ח
ם) מהשקעות, נט

 

 
  ם על ההכנסה

  פה

"חהאגבשוקי 
קרנות הנאמנ

מי 8,084 -  כ
 .  

הסתכ 2012 
ור 2011בשנת 

11עומת שנת 
מ 12 - של כ
סות מ בהכנ

הלה וכלליות.

תוצאות פעילו

פרמיות שהורוו

רווחים מהשקע

הכנסות מעמלו

תשלומים ושינ
וחוזי השקעה ב

עמלות הוצאות

הוצאות הנהלה

 רווח לפני מס

רווח כולל לפני

 

מפר הכנסות
יליוני ש"ח ב

ל 2012שנת 
  לקוחות.

כולל ה רווח
של בסך ולל 
הגידול ב. 201

של מנורה ביט
ב נורה ביטוח

הכנסות מהש
כלליות ועמלו

תוצאות תחום

תוצאות תחום
מנורה" :להלן

תוצאות מנור
שתו ),יננסים

חסכון ארוך 
פעילות בדוח

  באלפי ש"ח
הכנסות מדמי ני
רווחים/(הפסדים

 סה"כ הכנסות

 סה"כ הוצאות
רווח לפני מסים

רווח נקי לתקופ

התפתחויות 
היקף נכסי ק

לסך של 201
2011דצמבר, 

שנתל הפסד
יליוני ש"ח ב

לע 2012שנת 
בסך נאמנות

יימת ירידה
בהוצאות הנה

ת 4.4.3
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מיליוני  3

   ש"ח.

בתקופת  

ים ושווי 

מיליוני  1

מיליוני  1

ם נזילים 
אם ללוח 

יוני ש"ח 
מנורה די 

יוני ש"ח, 

 מבטחים 
אה סעיף 

מיליוני  8
 8 על פני 

ש לצורך 
מוחזקות. 

קווי וכן  
 פעילותה

מאוחדות 
), וזאת ה

 עסקי ור

 דנה"ר ד 
 ,בעבר. ם
 כי, יצוין 

הסיכונים 

  ליוני ש"ח.

355 -כ סך של

מיליוני  224 

 גדלוי ש"ח, 

כ המזומניה"

1,952 לעומת 

1,870 -  של כ

מור על נכסים
מראש, בהתא

מילי 224 -ל כ
על ידנפרעו  
מילי 75 -, כם
 

מניות מנורה 
בעין. ראידנד 

  ן.

860 - סך של כ
ות הסילוקין 
ם בהיקף נדר
ת החברות המ
,מיליוני ש"ח
שותה לצרכי 

  

 והחברות המ
נסיה ושומרה

תיא לדוח 1

 תהייהכונים 
עסקים מנהל

Marsh & M .
 גם כמנהל ה

מיל 760 -כח ב

הדוח בס שנת

-כהדוח ב נת

מיליוני 3 - כ

ש"ח. סה וני
.  

מיליוני ש"ח 

הסתכם לסך

 כוונתה לשמ
בית) שנה מ

אות בסך של
מיליוני ש"ח 
מתוכם( 2011 

   ים ביטוח).

) מ100%לוא (
דיבישומרה, כ

להלן 8 סעיף 

אריך הדוח, לס
ס על פי לוחו
ננסיים זמינים
פים ולפעילות

מ 290 - של כ
העומדים לרש

להלן. 8סעיף 

 של החברה 
 מבטחים פנ

 -1970.   

11 פרק ראה

א ניהול הסיכ
במ בארה"ב, 

 McLennan
ם של החברה

 

הדוח שנתו ב

ה הסתכמו ב

ש הסתכמו ב

נים בסך של
  ש"ח. 

מילי 837 - כ
מיליוני ש"ח. 

מ 1,774הינה 

שנת הדוח, ה

 החברה על 
חוב (קרן וריב

וסדיים הלווא
 128 - ברה וכ

 ש"ח בשנת 
מנורה מבטחי

את מללחברה 
) מניות ש100

ודירוגן, ראה 

תאלות, נכון 
רעונן פרוסי פ

על נכסים פינ
צרכיה השוטפ
טפים בהיקף
מיליוני ש"ח ה

ראה גם ס רה,

  ם

ס להשקעות 
, מנורהיטוח

- יים), התש"ל

, המפקח ות

חברה לנושא
ת סטנפורד,
ח הבינלאומי
מנהל הכספים

פרטים נוספים.

 22 -  ב

טפת הסתכמ

עילות השקעה

עילות מימון 

תרות המזומ
מיליוני ש 178

הסתכמה בכ 
 1,015 - של כ

תאריך הדוח ה

הפיננסיות ב

, הצהירהסה
מהחזרי הח 

ם ולגופים מו
החבעל ידי  ו
מיליוני 152 - 

מש"ח על ידי 

ביטוח לחים 
0%את מלוא (

של החברה ו 

ות המסתכמו
ואשר   אג"ח

ת לשמירה ע
מתן מענה לצ
פיננסיים שוט

מ 40 -ך של כ
החבר חוב של

דרכי ניהולם

להלן מתייחס
 מבטחים בי
פתיים ומיידי

להוראו תאם

  ברה

ב ת האחראי
 מאוניברסיטת
ברוקר הביטוח
שי קומפל, מ

   .הלר ר

בדוח פ 14 סעיף 

 מפעילות שוט

 ששימשו לפע

מפע שימשוש 

החליפין על ית
8 -כ ם בסך של

 שנהחילת ה
הסתכם בסך 

פיננסיות לת
, 2011.  

התחייבויות 

שגייס  החוב
125%ר של 

  חוב.

בוצה לבנקים
נפרעו ש"ח, 

- מת סך של כ
מיליוני  74 - ו

מבטחה מנורה 
 המאזן, גם א

.   

 אגרות החוב

בויות פיננסי
 שתי סדרות
רואה חשיבות

צורך מח וכן ל
נכסים פ חברה

 בבנקים בסך
ניין אגרות הח

כוני שוק וד

נים המובא ל
(מנורהבוצה 
ת תקוך (דוחו

בהת, בטחים

הסיכונים בחב

, 2012, במבר
"ר ד תואר 

ברת בת של ב
 משמש מר ש

ד"רל קבוע יף

    
מר קומפל ראה 

  זומנים

מזומנים נטו 

מזומנים נטו 

מזומנים נטו 

שפעת שער ה
רת המזומנים

מזומנים לתח
ה שנהלתום ה

   מימון

תחייבויות ה
,בדצמבר 31ם 

ממוצע של ה

 דירוג אגרות
שראי בשיעור
 של אגרות ה

פרעה הק 20
מיליוני 84 -כ

), לעומביטוח
החברה ו ידי 

חילקה ,הדוח
לאחר תאריך

להלן 9.2 - ל ו

נוספים בדבר 

התחיי בסולו)
קורן בהנפקת

. החברה נים
שלומי האג"ח

לח יצוין, כי 
לתי מנוצלים

לפרטים בענ 

חשיפה לסי

ניהול הסיכונ
בקב מבטחים

ת ניירות ערך

במ סיכוניםה

על ניהול ה ת/

נוב חודשצית 
בעלתר הלר 

כסמנכ"ל בחב
מועד האמור,

מחלי למינוי 

                  
תו וניסיונו של מ

תזרים מז 4

תזרימי המ

תזרימי המ
  ש"ח.

המ תזרימי

לאחר הש
הדוח, יתר

יתרת המ
מזומנים ל

מקורות מ 4

יתרת ההת
ש"ח ליום

היקפן המ
  ש"ח.

במסגרת 
וקווי אש
הסילוקין 

012 בשנת
כמתוכם (

במבטחים 
על  נפרעו

ה בתקופת
פנסיה, ול

לעיל 1.3.4

לפרטים נ

לחברה (ב
ש"ח שמק

שנ 10עד 
פירעון תש
לעניין זה
אשראי בל
השוטפת.

ווח בדבר ח

דיווח בדבר נ
המלה למעט 

התאם לתקנות

ה ניהול עניין
   .תאגיד

/האחראי 5

עד למחצ
"רד. הלר

שימשה כ
החל מהמ

עד, 1שלה

                  
לגבי הכשרת ים

.5

.6

די .5
הד
של
בה
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הת
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לפרט 1



  

בשיעורי  
) חשופה 

 בערכםי 
במסגרת  

ח שגייסה 
  ויות.

מנורה ל, 
של גורמי 
ות באופן 
שוק אינו 
ך הנכסים 
וכתוצאה 
פות גמל 
ב הכללי, 
ה של הון 

ה, פעילות
. לתאריך 

 השקעות 
 כתוצאה 
 והיציבות
ם ליצור 

 מול אל ן
 של אות

 מפגיעה 
 פוליטיים
 הלוואות

י הריבית 
ם ושאינם 

, יצויןות. 
כללי לא 
ד זכויות 
סוף שנת 
חייבויות 
ליוני ש"ח 

ת בעיקר 
 ופן חלקי

. 2012נת 

תנודתיות 
 הסתכמה

וצאה משינוי 
ת הבנות שלה
שפעים משינו
 . המנוהלים)

ואג"ח העצמי
צד ההתחייבו

קופות גמלה, 
 לתנודתיות ש

מתאימואלו, 
אם מחיר הש
ודתיות בערך

גובות ואלו ת 
קולולי מסש 

חשבבקדונות 
חשיפה ישירה

ת. כחלק מפ
סים שרכשה.

ן, הכוללים 
בעיקר  שוק

ו הפיננסית 
אתרי פעילה
וביוון איטליה

נא החזר שר
כתוצאה אלו
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גופים 4 צה
חברה( פנסיה 

מבטח מנורה
מלאה במשרה

נער הביקורת
,2012 לשנת 
המב עם ום

ה של הפנימי 

 אשרחברה, 
ואושר נקבעה

ות בתאגיד ו
 על סקרי סי
ם פיננסים אח

בצרתחשבות 

שעות

מנורה 
ת של 

6,379

 חברות
למות 

( 

810

100

 --- 

9,589טחים 

6,878

 29 -  ב

  הפנימי

יםהפנימי יםר

הפנימית ורת
הבנו חברות 
חב החברה ל

ת כאשר בנות
ש השיוריים 

העבודה כנית
ביטוח בטחים

התייע סמך ל
מבקר חשבון

הבי תכנית .ק
בה בתכנית ם

דים מוחזקים

שימשו חברה
החברה של ת
לקבוצ. בה ה
 מבטחים רה
 של בנות ות
ב, ייעודי ימי

הבה  -  שומרה
הביקורת יות

ובתיא הוכנו 
 למבקר שוטף

בת של ה רה
ש ביקורת ית

פי מספר שע
צה בהתבסס 
ולעניין גופים

הת תוךכונים, 

ות (כולל מ
חזקה עיקרית

והח, ננסים
 בקרן השת

)לגמ מבטחים

 ומנורה מבט

 על המבקר ה

וני על המבקר

 

הביקו של ה
בפעילות קרה
של היותה בע

הב בחברות 
בסיכונים ת
ת. תקודמו ם

מב במנורה, 
על וכן צועי
 רואה רבות

הוק-לוצים אד
מהותיי לא ם

 או של תאגי

הח של נימיים
בת חברה( ח

התמקדה ורת
מנו: כלהלן ת

חברוהנדסים (
פני מבקר ידי

בש; הביקורת
תכני. חוץ ור
, ובשומרה 

ש באופן ברים

חב, ן"נדל ים
תכני פי על ת

  ת הפנימית

 הביקורת לפ
דיים שבקבוצ
 לעניין זה, ו
ל הערכת סיכ

טחים החזקו
כהח -יטוח 

בטחים פינ
ובכלל זה ה

מ מנורה מעט

טחים נדל"ן 

טחים פנסיה

הות הממונה 

ממונה הארגו

 תכנית עבודה

העבוד תכנית
בעיק תמקדה
מט. פיננסים
להלן מתואר

התחשבות תוך
בשנים יקורת

2015עד  201
מקצ גורם די

לר, חיצוניים
צרכים ובאיל

שינויים ביצוע

יקורת בחו"ל

הפנ מבקרים
ביטו בטחים
הביקו עילות
פנימית יקורת

המה וקרן מל
י על ביקורת
 עבודת צורך

במיק שירותיו
גמל בטחים
מועב ביקורת

מבטח מנורה
שוטפת יקורת

יקף הביקורת

פעילות יקף
גופים המוסד
ל שוק ההון
סיכונים או על

  הלן:

שם החברה

מנורה מבט
מבטחים בי

  החברה)

במנורה מ
שלה הבנות

ל( מהנדסים
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 שומרה
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 השעות 

 הדיווח ת
 סקרי על

מקצועיות 
II  ישראל

טיות לכל 
ל עבודת 

כל מקור 
בפסקה זו 

ונים עם 
רקטוריון 
הביקורת 

 

במועדים 
 23.12.12 

ם נוספים, 
הביקורת 

 פעילות 
. תאגידים

 קבלת וך
, האמור 

 העבודה 
 ביקורת 
ידע לגבי 
 הפנימית 
 לצרכיה 
 לגודלה 

ל המבקר 
 הפנימית 
 הביקורת

הביקורת 
 מקצועיים

 וקיבל אה
 ויחידות 

. 2010נת 

היקף, 2012 

לתקופת ביחס
ע בהתבסס 

ם להנחיות מ
IAצו על ידי 

הדין הרלבנט
רת, מפקח ע

ה חופשית ל
ים. האמור ב

  . ם

מתקיימים די
יון יו"ר הדי
שים לוועדת ה

 ת הקודמים. 

בשל החברה, 
23 ,26.11.12 ,

ביקורת רבים
נו בוועדות ה

מתקיימת, ת
ת אותם של ת
ת ישירות רה
רקע על. ות

לגבי תכנית
ין פעילות ב

 חוץ, וכן מי
די הביקורת 
 בין השאר,
ת עצמאית,

 העבודה של
ות הביקורת 

ה פעילות של 
, צוין, כי הה

טנדרטים המ

מלא במשרה
כמקובל לוות

בשנ רקטוריון

 לשנת, וצה
  . שעות 1

ב, 9% -בכ טן
כאמור שרה

עיים ובהתאם
II( אשר אומצ

ם להוראות ה
 ועדת הביקו

גיש ,בוצהבק
לנתונים כספי
ן מבקר הפנים

ב, לאחר שמ
 מובאים לעי
. בנוסף, מוגש
חות הביקורת

ש ביקורתהת 
26.7.1 ,3.9.12

10.12.1 .  

וגשו דוחות ב
ב, אשר נדונ

המוחזקות ת
ביקורת ועדות
לחבר הנוגעים
מוחזקו ברות

קר הפנים ל
ם לגבי היחס
צעות מיקור

כי ביד ו דעת
ה, בשים לב,
עילות עסקי

לות ותכנית 
שים את מטרו

 תלויה בלתי 
להערכה תאם

 ועל פי הסט

ב הקבוצה בד
ונל וציאליות
הדיר שאישר

בקבו ביקורת
18,009 על מד

קט, הקבוצה 
שאוש יקורת

מקצועהקנים 
IA( ייםהפנימ

. וכן בהתאם
ון, באמצעות

רך הביקורת ב
ו ממוחשב ול

מכה ןברה בה

מוגשים בכתב
רת. הדוחות 
דת הביקורת
קר שעלו בדוח

בות של ועדת
21 ,19.7.12 ,2
2 -ו 28.5.12 ם

די החברה, ה
דוחות מעקב

  ר הפנימי

החברו רבית
בוו נדונים ת
ה בנושאים ק

בחב וחריגים
 הסברי מב
סות לנתונים
פעילות באמצ
ספים, הניח 
ילוי תפקידה
קות ללא פע

ציפות הפעיל
הם כדי להגש

הערכה וצעה
בהת. צועיים

ועית גבוהה

כעוב אישי ה
סו להטבות י

ש משרה שאי
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ב שעות 30
עמ הראשי קר

ברמת, נימית
הבי לתכנית 

תקה על פי 
ה המבקרים ל
בישראל. יםי

. הדירקטוריו

בקרים במער
מאגר רגיל או
בנות של החב

  

קר הפנימי מ
חות הביקור

לדיון בווע ם
מלצות המבק

ישיב 9קיימו 
26.3.1 ,1.5.12

ימיםבכתב, ב

יד עלוחזקים 
פי העניין, וד

עילות המבקר

ובמר קבוצה
הביקור וחות

ורק אך דנה ה
ו מהותיים 
את ולפני ם

 תוך התייחס
מערך לבין פ
תוני רקע נוס
ים לצורך מי
זקכחברת הח

קף, אופי, רצ
עניין, ויש בה

בו 2012 שנת
המקצ תקנים

 ברמה מקצו

עבודה הסכם 
זכאי היה וכן
לנוש תגמול ת

0,824 של לל
המבק של ירה

הפנ ביקורתה
 בהתאם ת
  ל.

  רת

ונערכת צעת
של בינלאומית

קרים הפנימי
ה, לפי העניין.

  י בחברה.

י ולשאר המב
למסמכים, למ
בי החברות ב

 מבקר הפנימי

רת של המבק
ל טיוטות דו

מובאיחר מכן 
אחר ביצוע המ

ת הדוח, התק
30 ,13.2.12 ,2

שתי החלטות ב

בתאגידים המ
הוק, לפ- אד

טוריון את פע

ב המוסדיים
ודו ייעודית ת
החברה של ת

ביקורת צאי
םלאחר שרש
וראות הדין,
עות עובדי ה
 בקבוצה ונת
כלים הנחוצי
ל החברה, כ

  לותה.

רקטוריון, היק
ם בנסיבות ה

ב כי, יצוין, ף
ל בהתאם ת

רה מבוצעת

 פי-על ועסק
ו ועקב מענק
תכנית מסגרת

כול סך תוך
יש שבאחריות

ה עבודת יקף
זא, אחרונה
"להנ סיכונים

ריכת הביקור

מבוצביקורת 
הב הלשכה של
איגוד המב –

חברה בקבוצה
מבקר הפנימי

  ישה למידע

מבקר הפנימי
ידע, לרבות ל
תקיים גם לג

ין וחשבון המ

וחות הביקור
רים עלמבוק

המנכ"ל ולאח
וחות מעקב א

מהלך תקופת
0.1.12: באים

כן התקבלו ש

וד יצוין, כי ב
וחות בדיקה
   .רלבנטיות

ערכת הדירק

 הגופים כל
פנימית יקורת

הביקורת תעד
ממ על יווח

 דירקטוריון
התאמתה לה
פנים באמצע
ובדי המערך
משאבים והכ
מיוחדים של
מורכבות פעיל

הערכת הדיר
פנימי סבירים

בנוס .קבוצה
וזאת פנימית

פנימית בחב
  .מקובלים

  תגמול

הו, שורץ"ה 
ומ חודשי שכר

במ", פאנטום
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 1,394של 
  הנ"ל.  ם

 בתקופת 

 פעילותם

ם ביטוח, 
ת קסירר 

  .ופל

  ה"כ
2  

4,6  
4  

6  
5  

6,4  

  ה"כ
9  

19,6  
2,0  

2,2  
2,3  

27,2  

ם וייעוץ 

 באישור 
ר ביקורת 
והעסקית 

 

מדה על סך ש
הפאנטוםת דו

ד חשבונית. 
  ע"מ). 

פ היקף את 

ורה מבטחים
פורר גבאי את

יאיר קורו"ח 

  

  ותים
סה   רים

 220

1   622

 435

  625

 518

1   420

  

  ותים
סה   רים

 915

5   660

 090

   200

   389

5   254

סקר סיכוני 

הלת החברה
 מקובל עבור
חשבונאית ו

ק פרישה) עמ
תוקפן של יחי

שי קבוע כנגד
 (לא כולל מע

הלם פנימיים
  .המקצועי

ה (לרבות מנ
הינם קוסט פ 

הינו האחראי 

 2011לשנת  

  ת
  תי מס

שירו 
אחר 

  -  

   ,523

  -  

 45 
60  

   ,628

 2011לשנת  

  ת
  תי מס

שירו 
אחר 

  -  

1   ,413

   -  

   100 
   240 
2   ,753

ירותי מיסוי,

ע על ידי הנה
 על תעריף 
ם בסביבה ה

  

ח (כולל מענ
 שורץ פקע ת

י סכום חודש
"חש 300,000 

הפ המבקרים
ה תםדע שיקול

ת שבשליטתה
 ים ושומרה),

. השותף ה19

 
ביקור 
ושירו 

 220  

  3,099 
 435  

580  
458  

  4,792

 
ביקור 
ושירו 

  915  

   4,247

  2,090 

  2,100 
  2,149 

   21,501

שי אקטוארי,

ביקורת נקבע
ס, בין היתר,
נה מעמיקים
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הדוח בשנתץ 
ישתו של מר 

ה תוגמל לפי
0של  לסך ולם

ה תגמול כי 
ש על להשפיע

  קרים

והחברות רה
טחים פיננסיי

999חל משנת 

  
 

  
  סה"כ  
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 5,737  
 435  

 657  
 600  
 7,862  

  
  סה"כ  

 1,832  

 26,319 
 2,200  

 2,252  
 2,839  

  35,442 

יחס לייעוץ א

שירותי בגין 
מתן בהתבסס
ומחיות והבנ

  טוריון.

של מר שוור
פרי עם, כי וין

ה"ה איליה מי
ששו התגמול 

 סבור חברה
ל כדי בו היה 

החשבון המב

ים של החבר
ה, מנורה מבט
 בתפקידם הח

 כולל מע"מ):
  2012לשנת  

  רת

תי 
 

שירותים 
  אחרים 

  213  

3   2,690  
  -  

  68  
 180  
4   3,151  
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שירותים 
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   -  
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 אחרים מתיי

י החשבון ב
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ל ידי הדירקט

תגמולו  לות
יצולפי ש"ח. 

הפנימ מבקר
 הסתכםדוח 

הח ירקטוריון
 ולא תפקודם

בר שכר רואי ה

שבון המבקר
בטחים פנסיה
בון, המכהנים

פי ש"ח (לא כ

 
ביקור
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בטחים 

589  
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על
א

המ
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גילוי בדב 6
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חברות אח

  סה"כ

היקף שעו

  

  החברה
מנורה מב

  ביטוח
  שומרה
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 המשרה 
ציאליים, 
של נושא 
  המשרה. 

ן בהתאם 
ת, על ידי 

 תגמול ת
לפרטים  

ו הליכים 
 מדיניות 
ת התיקון 

 לחברה ל
 תמליץ ה

ומידיים), 

בתו מיום 
 ה"ה( פרד

 לפרק 8 
 דוחות( ך

זו,  סגרת
 שניתנו ם

 בגין להם
יצוין . דוח

 שתנאי ת
, הרפז חם
ת של ירו
  .ן

 המשרה 

 ותחומי 

 תייחסות

  

ר בחינת 

 םמרכיבי 
 בחברות 

של תיקון 

 .להלןים 

שי בין נושא
התנאים הסוצ
מר ההעסקה ש
דו של נושא 

 הדירקטוריון
או מעת לעת

ליחידותם גם 
.2010דצמבר 

") שעניינויקון
היתר, אימוץ
ממועד כניסת

תגמול ועדת 2
עליה תגמול

 תקופתיים ו

בישיב החברה
נפב בחברה ה

בסעיף גילוי
ערך ניירות ת

במס"). בכירה
התגמולים ין
ל ששולמו ם
הד בתקופת ו

מוחזקות ברות
מנח, רוזן וטי

הוגנות והסבי
והעניין מקרה

נושאי של ל

שא המשרה

 אליו, תוך הת
  .המשרה שא

סגרת תפקידו.

ובפרט לאור 

 לרבות( טית
דומים קידים

ם לחקיקתו ש

 פרטים נוספ

 

פי סיכום איש
 לגבי השכר, ה
י תחרות בגמ
ורכבות תפקיד

ר ללת שאיש
מדי שנה א ר

זכאים משרה
שרה בחודש ד

  ספים.

התיאו " "20 
מחייב, בין ה
ה חודשים מ

  יוחד. 

2012 דצמבר 
ת מדיניות ש

  . עיל

 ערך (דוחות

ה דירקטוריון
הבכירה משרה

הג במסגרת 
לתקנו 21 נה
ב משרה שאי
ב בקשר ל"נ

המענקי בות
תפקידו ישות

חב לעובדי ס
מו ה"ה(ספים 

בחינת ההלך 
המ לפיברות, 

התגמול תנאי

שגיו של נוש

יות הנלווית 
נוש של ריותו

התמודד במס

,בשנת הדוח
  מול.

הרלבנט השנה
בתפק משרה 

ם נקבעו קודם
  .20 קון

  רה

המצורף לפרק

 שרה בכירה 

 נעשית על פ
ולל פירוט כ 

בר סודיות ואי
 אחריותו ומו

הכו התגמול 
שיאוש כפיס 
המ מנושאי ק
"ל אשר אושנ

ח פרטים נוס

תיקוןברות ("
ות. התיקון 

וך תשעה בת
חברה ברוב מי

בחודש חברה
לגיבוש פעול
לע כאמור לית

תקנות ניירות

וד 2013 במרס
מ לנושאי נים
המפורטים )ל

לתק בהתאם
נוש")("הדיווח

הנ האורגנים
לרבבחברה  ה
בדרי עמידתו 

ביחסגם ,ברה
פרטים נוס רק

 זאת בהמשך
גנים באותן ח

ת סבירות ת

מקצועי והיש

רה על האחרי
ואחר מכויותיו

שא המשרה לה

בלוי תפקידו 
 תכנית התגמ

ה במהלך רה
 נושאיניתן ל

שרה האמורים
תיקב הנכללים
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כספיים בחבר

השל תאגידי 

ים לנושאי מש

שרה בקבוצה
הסיכום, כלל

והגבלות בדב
יקרם מהיקף 

 לתכנית פים
 לעת, לבונוס

חלק. ")תגמול
"הנ הכוללת ל

דוחל 6ה סעיף 

לחוק החב 20 
ברות ציבורי
ת ציבוריות 
כללית של הח

הח ירקטוריון
לפ החלה ל

הכלל האסיפה

לת 21תקנה 
  תגמולים

ב 20 מיום ה
הניתנ גמולים

קומפל ושי ל
ב) התקופתי ח
ה תקנות(" 1

 דנו הדיווח
הבכירה שרה

 ואת לחברה

החב רקטוריון
פרב 22 -ו 21
, )גורביץ שון

על ידי האורג

בחינת בוצעה

 ניסיונו המ

 נושא המשר
סמ בתפקידו 

שמם נדרש נו

המשרה במיל
סגרת ומכוח 

המשר נושא 
ול הכולל הנ

 .לחברה

ל נושאי המש
הם רלוונטיים 

וחות הכר הד

לשאלון ממש 3

למתן תשלומי

 נושאי המש
ככת בקבוצה. 

תנאי פרישה ו
ה נגזרים בעי

הכפו המשרה
שתהיה מעת 

הת תכנית(" 
התגמול כנית

התגמול, ראה

פורסם תיקון 
אי משרה בח
ה בידי חברות
ר האסיפה הכ

ד מינה 20 ון
התגמול עדת
ה לאישור בא

 שניתנו לפי 
ומת מקבל הת

בישיבת ברה
התגאת פרטי 

טל יוני, למן
לדוח' ה חלק

1970-ל"התש 
 לתקנות) 4(
המ מנושאי 
 ותרומתו תו

דיר ידי על עה
 ותבתקנ טים
גרש, גריפל רן
מתבצעת עם ה

ב לאורםים 
  :ט להלן

, מומחיותו,

 אותו ממלא
 ,שחלו ככל ,ם

 מיוחדות עימ

 של נושא ה
נקבעו לו במס

שקיבל כולל
התגמו לעומת
ל השוואה ברי

 ההעסקה של
, גם שיקולים

בר הליך אישו

32עד  30פים 

דירקטוריון ל

תקשרות עם
רה הרלבנטית
ם הנלווים, ת
תנאי ההעסק

ה נושאי כאים
תכנית, כפי ש

המוסמכים 
לתכ בהתאם 

ודות תכנית 

פ 2012במבר 
תגמול לנושא
נושאי משרה
רבות באישור

תיק להוראות
וע"). התגמול

ובת רואש ריון

ן התגמולים 
, לבין תרו197

הח של גמול
א, בחנו 2013 

ק ארי, רביץ
( להלן ספים

) ומיידיים ם
ב(10 לתקנה 

אחד לכל 20
פעילו לבין .2

בוצע כאמור 
מפורט שלהם

ער, אסאייג 
המשולם להם

העיקריי ונים
הינם כמפורט

כישוריו, לתו
 .ותו

בות התפקיד
מהותיים ויים

ים ומשימות 

חתו והישגיו 
תו ביעדים ש

ה התגמול ת
ל) בשכר נים
ב מאפיינים ת

על אף שתנאי
ו, ככל הניתן,

גילוי בדב 6

סעיפ ראה

שיקולי ה 6

ההת ככלל
לבין החבר
התשלומי
המשרה. ת

זכ, בנוסף
לתנאי הת
האורגנים
(פאנטום)
א נוספים

בחודש נוב
לאישור ת
תגמול לנ
, לרלתוקף

ל בהתאם
ה ועדת("

לדירקטור

בין הקשר
70-התש"ל

התג ועדת
 סבמר 24

גור מנחם
נוס פרטים

תקופתיים
 ובהתאם
012 בשנת
2012 שנת

 בחינהכי 
ש התגמול
בן יהודה

ההתגמול 

הקריטריו
ה ,בכירהה

 השכל
אחריו

 מורכב
שינול

 אתגרי

 הצלח
עמידת

 בחינת
משתנ
בעלות

, וענוסףב
, נשקלו20

.7

.8



  

 אחד כל 
די חברת 
בהשוואה 
ה, ובכלל 
נת היחס 
ציוני של 

ה בנפרד, 
 התגמול  
מורכבות 
למנהלים 

 ןהוג והינ
י המשרה 
 התגמול 

אה פירוט 

את  וריון
. השוואה

ל חברות 
ה וחברות 

 לקבוצה 

 מבטחים 
2.  

את וריון 
וי תכנית 

 המידעת 
ל חברות 

דים תאגי
 הקבוצה 
קים בהם 
 לקבוצה 

ה). לתנאי 

נו ועיקרי 
 וכאמור; 

 של"לים 
 פעילות 

 רפורמות
, ובנוסף, 
 יצרו שר
 בתחום ת

כי  ביטוח
 ת בתקופ

 לגבי בנטיים
עשתה על יד
שא משרה, ב
דר גודל דומה

צאות בחיתו
הממוצע והחצ

  .")כר

שרה הבכירה
כי ים סבור

, על רקע ת
את המקובל ל

כאמור, הבחן 
אחד מנושאי
שר ראוי בין

מר גורביץ רא

הדירקטומול ו
 עבודת צעות

ירקטוריון של
עילות החברה

לתרומתו ס

וריון מנורה 
21וט בתקנה 

הדירקטוול ו
 הטבות ושוו

לאור בחינת 
ירקטוריון של
חים ביטוח (ו
וית מדיניות
ים את השווק
ס לתרומתו

של החברה ת

כלתו וניסיונ
שירותי ניהול;

"למנכ משולם
שהינה יטוח

ו דרישות ת
,ביטוח טחים

ואש השנה לך
לרבותקבוצה 

ב מבטחים רה
סגרת תפקידו 

  .וכנית ז

הרלב נתונים
 השוואה שנע
לל של כל נו
 בחברות בס

וכן  ")שוואה
לבין השכר ה

השכ יחסה ("

מנושאי המש
הדירקטוריון

המוחזקו רות
גמול תואם א
ס השכר שנב
רומה של כל 
 מתקיים קש

  בוצה.

ל מעסקתו ש

 וועדת התגמ
באמצ במשק

ולם ליו"ר די
פיקוח על פע

ביח וסביר ן

"ר דירקטויוכ
למן ראה פירו

וועדת התגמ
ה שווי כלל ז

 השוואה.ה 
"לים ויו"ר ד

מבטח מנורה 
בגיבוש והתוו
וארוכת השני
 וסביר ביחס

בת(חברה  וח

קטוריון, הש
שלו כנותן ש

המ לגמול ה
בי מבטחים 

תחת השוטף
מבט מנורה ל

במהל ושלמו
די החברה והק

מנור רקטוריון
לקבוצה במס
ו בהתאם לת

הנ מועד עוד
עבודת  בות

 התגמול הכו
ם ו/או דומים

ההש עבודת ("
ים בחברה ל
ם נושאי משר

ר כל אחד מ
ו התגמול ת

ובחבר חברה
בה, היות התג
שב גם ביחס
יטוי את התר
וח. בהתאם,
לפעילות הקב

. לתנאי הערה

בחנו  ,ורביץ
ב דומה תפקיד

 לגמול המשו
במעורבותו בפ

הגון הינו יץ

"ל החברה וכ
תו של מר קל

בחנו קלמן, 
העסקתו ובכ

עבודת תוני
משולם למנכ"

דירקטוריון ר
 ומעורבות ב
ותו העמוקה 
מן הינו הגון

ביטמבטחים 
  

גו בפני הדיר
אי התגמול ש

השוואה נתוני
מנורה"ל מנכ
ה יהולהלנ ת
ש העסקית ת
והו שבוצעו 
קידום יעד וך

דיר קבעגתו, 
חס לתרומתו ל
שולם לו הינו
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מבע הוצגו ן
לרב להלן ים

 בדבר היקף 
דים מקבילים
ח והפיננסים 
משרה הבכירי
מכהנים אותם

כאמור עבור
וועדתן,  להל

בחה הבכירה 
ות הכרוכה ב
ה לה ובהתח
מביא לידי בי
ה ארוכת טוו
משרה בכירה ל

החבר קטוריון

גו מר של לל
ת לבעלי ווים

ני ההשוואה 
ים בתחום, ב

גורב מר של

כמנכ" 2012 
לתנאי העסקת

לל של מר ק
עיקרי תנאי ה

נתוכאמור,  2
אה לגמול המ

"רויו החברה 
יות חדשות 
ו הרב והיכרו

של מר קלמ 

נכ"ל מנורה מ
. 21ט בתקנה 

מר רוזן הוצג
עיקרי תנא, ח

נ ובפרט"ל, 
כמ בתפקידו 

הנדרשת בות
הפעילות ומי
מיוחדות ות

תו הכל, יטוח
קבוצה בהנהג
ון וסביר ביח
ול והמענק שש

הדירקטוריו ו
המפורט ירה

 פרופ' צבירן)
משרה בתפקיד
תחום הביטוח
של נושאי המ
 ביטוח, בה מ

כ שבוצעהה 
 המפורטים 
ושאי המשרה

האחריוומהם 
בוצה ומחוצה
ת הקבוצה ומ
רבות בראייה

נושא משל כל 

דירקהן כיו"ר 

הכול התגמול
משו ונתונים

ונ ובפרט נת
רב השני סיונו
ש הכוללמול 

נתש במהלך
ים בקבוצה. ל

התגמול הכול
, עורכבויותיו
2003 בשנת 

ט נתוני השווא
"לכמנכ קידו

 יזום פעילוי
שומה ניסיונו

 הכוללגמול 
   .הדוח תופ

כמנ 2012שנת 
זן ראה פירוט

התגמול של מ
הדוח בשנת 
  .ה

הנתונים הנ"ו
 ובהתחשב 
המורכב על 
תח כל על ת

עסקאו למת
בי מבטחים ה

המוסדיים בק
 רוזן הינו הג
תכנית התגמו

דת התגמול 
הבכי המשרה

Com  בסיוע)
לגבי נושאי מ
ת הפועלות בת
 ההעסקה ש
ורה מבטחים 

 על הבחינה
ם הפרטניים

נמ אחד כלל
של כל אחד מ
ם דומים בקב

את טוב קדם
 פעילותה ל
בין תרומתו ש

   גורביץ

כהם גורביץ מ
2.  

ה תנאי ערכת
 העסקתו אי

ינת הנתונים
בניסהתחשב 

קבוצה, התגמ
  .הדוח

  למן

בקלמן כיהן, 
נוספיאגידים 

ערכת תנאי ה
מופקידו על 
שאושרה לו
 הנ"ל ובפרט

בתפהתחשב 
בקבוצה) תוך
ל קידומה ויי
קבוצה, התג
תפקידו בתקו

  רוזן

רוזן כיהן בש 
. רוזמשל מר 

ערכת תנאי ה
מורכבותו על

השוואההודת 

ו המידעינת 
במשק ומות
הקבוצה של
המשפיעות ות

והש לקידום
למנורה בוהים

 בין הגופים ה
של מר הכולל

לת רוזן כפוף 

וועד בפני
ה מנושאי

mpvision
למקובל ל
זה חברות
בין תנאי
עובדי מנו

בהתבסס
והנימוקים
המוענק ל

ש ותפקיד
בתפקידים

מקוסביר, 
לתוצאות
בפועל לב

מר מנחם

מנחם מר
21בתקנה 

הע לצורך
תנא עיקרי

לאור בחי
דומות ובה
הבנות בק
ה בתקופת

מר ארי ק

מר ארי ק
ביטוח ותא

לצורך הע
תיאור תפ
המניות ש

הנתוניםו
דומות ובה
נוספים ב
ופיקוח על
פועלת ה
במסגרת ת

ר מוטימר 

 מוטימר 
העסקתו ש

לצורך הע
ע תפקידו
עבו נתוני

לאור בחי
דו חברות
ש מרכזית

רגולטוריו
ל תרומתו
גב רווחים

הסינרגיה
ההתגמול 

מר .דוחה



  

ח וכיו"ר 
ט בתקנה 

 וניסיונו 

, אלמנטרי
 הובילו ר

 התגמול 
 .הדוח תפ

תנאי ה). ל

 השכלתו 

, 2012נת 
תוך  סיה

רקטוריון 
 רומתולת

  והמענק

ת במנורה 

רקטוריון, 
.  

השקעות 
ת ביחס 

של מר  ל
 טל כפוף 

ם במנורה 

רקטוריון, 
.  

אגף  את 
 הקבוצה 
יבה רווח 
וחשיבות 
ביר ביחס 
 והמענק 

 מבטחים 
ט בתקנה 

בטחים ביטו
פז ראה פירוט

השכלתוריון, 

א ביטוח אגף
אשר, שומרה

כי ביטוח ים
פקידו בתקופ

  ו.ז 

של החברה ת

הדירקטוריון, 
  וואה.

שלם פנסיה 
הפנ לקרן ם

דיר קבענכנס, 
ל ביחס סביר

נית התגמול

אגף השקעות

הדירתגמול ו
.ההשוואה דת

אגף ה אתטל 
שואות עודפו

הכוללהתגמול 
מר  .דוחה ת

וכספים שבות

הדירהתגמול ו
.ההשוואה דת

 קומפל מר 
אופי פעילות

שר הנישנה א
ER החדשה, ו

הינו הגון וסב
כנית התגמול

 מנורה"ר כיו
ראה פירוט ל
 

רי במנורה מ
תו של מר הרפ

פני הדירקטור
  השוואה.ה

א של גבוהה 
ש של לותה
מבטחי מנורה

ה במסגרת תפ
תאם לתכנית 

בתסיה (חברה 

הוצגו בפני ה
השוהעבודת 

חימנורה מבט
חדשי מיתים

תוני הניוד הנ
ו הגון הינו ג

ג כפוף לתכנ

כ"ל ומנהל א
  .21נה 

וועדת ה פני
עבוד נתוני ור

צועי של מר ט
תש השגת, 
, הוהישגיו נו

תקידו בתקופ
.  

חש אגףמנהל 
  .21בתקנה 

וועדת הבפני 
עבוד נתוני ור

מקצועי של
בפרט לאור א
ת במהלך הש

RPת מערכת 
ה קומפל מר 

פל כפוף לתכ

כ וכן 2005 ת
גריפ של מר 

 ").22 תקנה"

טוח אלמנטר
תנאי העסקת

רפז הוצגו בפ
העבודת  תוני

ניהול ברמה 
פעי הכוונת 

מ דירקטוריון
ומתו לקבוצה
 לו הינו בהת

מבטחים פנס
 21.  

ה אסאייג בן
נתוני  כאמור

מ שלרווחיות 
עמ וצירוף יה
שיפור בנתה ך
אסאייג בן מר

ר בן אסאייג

וכמשנה למנ
ה פירוט בתק

טל הוצגו בפ
וכאמותגמול; 

בניהול המקצ
"ל,בחוו ארץ

ניסיועל רקע 
במסגרת תפק
.ום לתכנית ז

נה למנכ"ל ומ
ראה פירוט ב 

הוצגו ב מפל
וכאמותגמול; 

שב בניהול ה
 הכרוכה בו ב
עסקה מיוחד
קמת והטמעת

של הכוללול 
מר קומ .דוח

משנת החלן 
נאי העסקתו

" (להלן: "אגיד
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מנהל אגף ביט
ל החברה). לת

ל של מר הר
נת כאמורל; ו

נה המשך"ל, 
 ובמקביל, 

ד קבע, ומרה
ר ביחס לתרו

ששולם מענק

נכ"ל מנורה מ
ירוט בתקנה 

בלל של מר 
כבי התגמול; ו

רה ביעד ידה
הגביי בהיקף 

משךעבודה וה
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הת ואגר תוד

הנ"ל יעמ דרה
.תל פני האחר

הונפקו') א דרה
תשקיף פי על חר

4 

ביום, שווים מים
כולל( 2019 עד 2

בכ, ביולי 14 יום
 ).ל

בג והריבית חוב
 .לצרכן ים

א, מוקדם לפדיון
מהמסחר רישום

באגר הציבור ת
בד הבורסה יות

 ביחס לתעוד

ליוני ש"ח בד
ל שם, בנות

אשר תש 4.5
ת החוב (סדר

(ו 2022ועד  2

סה בלבד, ואינ

ך שאם יתברר
שלום עלה ל
מוגדל באופן 
ם יהיה נמוך
ד הנ"ל ומדד 

לום של תשל
ן חודש מאי

י, אם מדד הת
ב ירידת המד

 ביום התשל
שפורסם בגין

 נימיליו 100 
תעוד .דרה א'

הסדהחוב מ ת
על תפה לאח

ס( חוב אגרת
למסח ונרשמו

633,333 

500,695 

592,594 

 11,882 

663,721 

663,721 

28%.; קבועה

תשלומ תשעה
2011 מהשנים

ב לשנה אחת
ללכו( 2019 עד

הח אגרות קרן
המחירי למדד

ל זכות קיימת
הר מחיקת על

החזקו ששווי
בהנח שנקבע

 משמעותיים 

מיל 250ך של 
ם, רשומות ע

%שיעור של 
. קרן אגרות2

2018מהשנים 

סדיים בבורס

רים לצרכן כך
 כי מדד הת
ית, כשהוא מ
 מדד התשלום
 ירידת המדד

 ביום התשל
שפורסם בגין
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המדד היסודי
ת האמור עק

 המדד הידוע
הינו המדד ש

 חברה סך של
הרחבת סדל 

אגרות כי כל 
 כל זכות עדי

 ח

 ח"ש לפי

 תנאי לפי ערך

ח"ש באלפי, 20

 ח"ש באלפי 

 ח

 כפויה ה

עים ושינויים 

ה החברה סך
ייםעים מוסד

בית שנתית ב
2022ועד  201

ני בכל אחת מ

ערכת רצף מוס

 למדד המחיר
/או הריבית,
קרן ו/או ריבי
היסודי, אם 
האמור עקב 

 המדד הידוע
הינו המדד ש

לום לעומת ה
רן ו/או הריבית

תשלום הינו 
ודי הדד היס

  .2007י 

הח גייסה 20
של בדרך, ..נ
, יובהריל. לע

מבלי שתהיה 

ח"ש באלפי, פקה

באל, 2012 צמבר

מוע, 2012 צמבר
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, הכספיים וחות

ח"ש באלפי, סאי

 ת

המרה או מוקדם

לא חלו אירוע

גייס 2010בר 
ה ב') למשקיע

  ").סדרה ב')

) נושאות ריב
11ת מהשנים 

ביונ 30 -ים ב

) נרשמו במע

בית צמודות 
שבון הקרן ו/
תשלום של ק
עומת המדד ה
/או הריבית 

תשלום הינו 
דד היסודי ה

  .2010י 

דד התששל מ
 תשלום הקר

עניין, מדד הת
 ריבית והמ

ביוני 15ביום 

11באוקטובר 
.עש"ח  1וב 
ל פורטו אשר
פסו), מ- (פרי ן

 ההנפקה מועד

ההנפ במועד קוב

בדצ 31 ליום קוב

בדצ 31 ליום קוב
 ח"ש באלפי 

ליום עד נצברה

בדו שנרשם כפי 

בורס ושווי סחר

הריבית ושיעור ת

 הקרן שלום

 הריבית שלום

 ותנאיה צמדה

מ פדיון לבצע יד

קופת המאזן ל

  רה ב')

 יולי וספטמב
ת חוב (סדרה
אגרות החוב (ס

חוב (סדרה ב'
 של כל אחת
ם שנתיים שוו

חוב (סדרה ב')

ת החוב והרי
כלשהו על חש
חברה אותו ת
 התשלום לע
שלום הקרן ו/

עניין, מדד הת
 ריבית והמ

ביוני 15ביום 

העלייה ש
לא יוקטן 

  היסודי.

לצורך הע
קרן ו/או
שפורסם ב

ב 9 ביום 
חו אגרות
א לתנאים
ןלבין עצמ

ומ הסדרה

הנק השווי

הנק השווי

הנק השווי
, ההצמדה

שנ הריבית

 הוגן שווי

למס רישום

ריבית סוג

תש מועדי

תש מועדי

ההצ בסיס

תאגי זכות

לאחר תק

אג"ח (סדר

בחודשים
של אגרות

א(להלן: "

אגרות הח
ביוני  30

תשלומים

אגרות הח

קרן אגרות
תשלום כ
תשלם הח
של מדד 
יוקטן תש

  היסודי.

לצורך הע
קרן ו/או
שפורסם ב



  

 וספטמבר

 אחת כל

עד 2011 ם

 ודות

נה חברה 
"). רה א'

רת איריס 

, פקס -03

 2007ולי 
ל החברה 

מנות, לא 
חברה לא 
בקשר עם 
לסדרה א' 
ם אגרות 

ה מוגבלת 
האחראים 
ל משותף 

03-52748 

 30תאריך 
ם עסקים 

מנות, לא 
חברה לא 
בקשר עם 
לסדרה ב' 
ם אגרות 

ו יולי בחודשים 

 של ביוני 30 ום
 ).ל

םמהשני אחת כל

צמ תהיינה גינה

ע"מ אשר הינ
הנאמן לסד"

הינם גבררה 

6005946-לפון 
dvap.   

בי 15אריך ת
דה הרשום של

  ת.

 שטר הנאמ
עון מיידי והח
ר הנאמנות ב
ות מהנאמן ל
ות בקשר עם

ר הינה חברה
"). הסדרה ב'

 אבנון, מנכ"ל

867אביב טל: 

ב' בת לסדרה
ראש, בכל יום

 שטר הנאמ
די והחעון מיי

ר הנאמנות ב
ות מהנאמן ל
ות בקשר עם

הונפקו') ב דרה

 

ביו, שווים ומים
כולל( 2022 עד 2

בכ, ביוני 30 יום
 

בג והריבית חוב
 .לצרכן ים

 לנאמנויות ב
יות (להלן: "
 א') של החבר

, טל60721יב 
phyash@de

לסדרה א' בת
 מצוי במשרד
בודה הרגילות

בכל הוראות
רה א') לפירע
ה בתנאי שטר
התקבלו בקשו
 פעולות שונ

) בע"מ אשר1
הנאמן לס: "

דן ברה הינם 

, תל א113קון 

לבין הנאמן ל
ו, בתיאום מר

בכל הוראות
דרה ב') לפירע
ה בתנאי שטר
התקבלו בקשו
 פעולות שונ

ס( חוב אגרת
2010  

250,000 

250,000 

264,999 

 6,044 

279,759 

- 

4.5%; קבועה

תשלו חמישה
2018 מהשנים

ב לשנה אחת
).כולל( 2022

הח אגרות קרן
המחירי למדד

 

דליטי חברה 
סוק בנאמנוי
החוב (סדרה 

תל אבי 1אלי 
eloitte.co.il-ו

לבין הנאמן 
טר הנאמנות 
ם בשעות העב

היא עומדת ב
רות חוב (סד
ר אי עמידתה
כמו כן, לא ה

או לביצוע) 

1975נאמנות (
מנויות (להלן:

החב ה ב') של

יק, רח' הירק
herme.  

בין החברה ל
ניתן לעיין בו

היא עומדת ב
רות חוב (סד
ר אי עמידתה
כמו כן, לא ה
) או לביצוע
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 ח

 ח"ש לפי

 תנאי לפי רך

ח"ש באלפי, 20

 ח"ש באלפי 

 ח

 כפויה ה

נו אורורה פיד
ית הינה עיס
' על אגרות ה

: מרכז עזריא
ishlevin@ ו

 בין החברה 
המלא של שט
כל יום עסקים

ד דוח זה, ה
 להעמדת אגר
סדרה א' בדבר
ירעון מיידי. כ
ב (סדרה א')

ינו הרמטיק נ
עיסוק בנאמ
 החוב (סדרה

  .ף

: בית הרמטי
etic@herme

אשר נחתם ב
של החברה ונ

ד דוח זה, ה
 להעמדת אגר
סדרה ב' בדבר
ירעון מיידי. כ
וב (סדרה ב')

ח"ש באלפי, פקה

באל, 2012 צמבר

מוע, 2012 צמבר
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, הכספיים וחות

ח"ש באלפי, סאי

 ת

המרה או מוקדם

  ת

(סדרה א') הינ
רתה העיקרי
מן לסדרה א'

  ל ופנייש. 

ת עם הנאמן:
@deloitte.co.

 אשר נחתם 
ברה, ונוסחו ה
ום מראש, בכ

ה, עד למועד
עילה  קימים

ן מהנאמן לס
סדרה א') לפי
קי אגרות חו

(סדרה ב') הי
קרית הינה ע
ב' על אגרות
מנכ"ל משותף

ת עם הנאמן
 etic.co.il"ל:

ר הנאמנות א
רדה הרשום ש

  ות.

ה, עד למועד
קימים עילה 
ן מהנאמן לס
סדרה ב') לפי
קי אגרות חו

  ההנפקה ועד

ההנפ במועד קוב

בדצ 31 ליום קוב

בדצ 31 ליום קוב
 ח"ש באלפי

 ליום עד נצברה

ובד שנרשם כפי

בורס ושווי סחר

הריבית ושיעור 

 הקרן לום

 הריבית לום

 ותנאיה צמדה

מ פדיון לבצע יד

שטר הנאמנות

אגרות החוב (
במניות ומט
ם מטעם הנא

דניאלל ורו"ח 

טי ההתקשרות
il. :, דוא"ל03

טר הנאמנות
בתשקיף החב
יין בו, בתיאו

דיעת החברה
 התנאים המק
ודעות כלשהן
אגרות החוב (
סיפות מחזיק

  דרה א').

אגרות החוב (
מטרתה העי
נאמן לסדרה 
 עופר אורן, מ

טי ההתקשרות
דוא" 03-52714

מלא של שטר
מצוי במשר 2

עבודה הרגיל

דיעת החברה
 התנאים המק
ודעות כלשהן
אגרות החוב (
סיפות מחזיק

   דרה ב').

ומ הסדרה

הנק השווי

הנק השווי

הנק השווי
ב, ההצמדה

שנ הריבית

כ הוגן שווי

למס רישום

 ריבית סוג

תשל מועדי

תשל מועדי

ההצ בסיס

תאגי זכות

הנאמן וש 8

הנאמן לא
לת במוגב

האחראים
לוי, מנכ"ל

להלן פרט
6120675-3

עיקרי שט
מופיעים ב
וניתן לעני

למיטב יד
התקיימו 
קיבלה הו
העמדת א
לכינוס אס
החוב (סד

הנאמן לא
במניות ומ
מטעם הנ
ו/או מרב 

להלן פרט
451פקס: 

נוסחו המ
2010ביוני 

בשעות הע

למיטב יד
התקיימו 
קיבלה הו
העמדת א
לכינוס אס
דהחוב (ס

.2



  

 

י מידרוג 
דות דוח 
 החברה 
סמכתא: 

רוג, דוח 

דרוג את 
דרה ב') 
 לפרטים 
 אוגוסט 
 החברה 

 10מיום 

ה מידרוג 
ל אגרות 

 Aa3רוג 
דות דוח 

ראו  20
 3מיום 

 

  רה ב')

 )"מידרוג"לן: 

(על ידי יציב 
לפרטים אוד .2

וח מיידי של
(מס' אס 2010

 

מידר ב (על ידי
 ).2012מבר 

דירגה מיד 201
סדרה א' וסד
 אופק יציב. 
דרוג מחודש
ם מידיים של

ומ 2011סט 

הודיעה 2011 
רוג על כנו של
סדרה ב') בדיר
 לפרטים אוד

11 אוקטובר 
ל החברה מ

  

רות החוב (סדר

דרוג בע"מ (להל

Aa עם אופק
2010יולי ודש 

דרוג ראו דיוו
0ביולי  1ם 

2010-01-541.(

A באופק יציב
קב מחודש דצמ

1ודש אוגוסט 
ב (סרות החו

עם Aa3רוג 
דות דוח מיד

ראו דיווחים 20
באוגוס 8ם 

  .2011וגוסט 

ודש אוקטובר
 השארת הדיר
וב (סדרה א' ו
 אופק יציב.
דרוג מחודש
וח מיידי ש

 .2011וקטובר 

  

אגר

מיד  )"ג

י מידרוג 
ם בדבר 
לתשקיף 

a3 
מחו
מיד
מיו
179

 מידרוג, 
201.(  

Aa3
מעק

 מידרוג 
) בדירוג 
 שלילי. 
 מחודש 
יידי של 

200 .  

דרוג על 
ת החוב 
ה לדירוג 
ם בדבר 
ש מאי 
 החברה 

בחו
אגר
בדי
אוד
011
מיו
באו

בחו
על 
החו
עם
מיד
דיוו
באו
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  סדרה א')

מידרוג"(להלן: 

(על ידי יציבק 
לפרטים. 2007

ל 4ראו פרק 
  ו מועד)

יציב (על ידי 
2חודש דצמבר 

דירגה 2008ר 
חוב (סדרה א')
 הצבת אופק
ת דוח מידרוג

ראו דיווח מי 
08בנובמבר  30

הודיעה מד 201
ג של אגרות
נפיקה החברה
ק יציב. לפרטי

מידרוג בחודש
וח מיידי של 

 2010.  

אגרות החוב (ס

מידרוג בע"מ (

Aa2 עם אופק
7בחודש יולי 
דוח מדרוג ר

מאותו רההחב

Aa3 באופק י
דוח מעקב מח

בחודש נובמב
את אגרות הח

עם Aa2של 
לפרטים אודות

 2008נובמבר 
0החברה מיום 

10בחודש מאי 
הורדת הדירו
(סדרה א') שה

Aa3 עם אופק
אודות דוח 

ראו דיוו 2010
במאי 26מיום 

  

  רות החוב

  ה המדרגת

עד 
 

ב

  חי

וספים מאז 
פקה ועד 

דירוג 

ב

ב

)

0

דירוג אגר 8

  

שם החברה

דירוג במוע
  ההנפקה

דירוג נוכח

דירוגים נו
מועד ההנפ
לתאריך הד

  הנוכחי

.3

  



  

 ועדתצת 
 ושל ברה
 מאיר"ח 

 מינויו את
 צאיג"ה ה

ה"ה צאיג 
 -' לדוח 

, החברה ל
של  לותה

הקבועים 
ה שומרה 

לדוחות  

 ותרומתם

(בהמלצ ברה
החב של מית
"רו חדל זה ד

א, החברה של
ה .ת ופיננסית

המונה  ,קביל
פרק הל 15 

של בת חברה
שבבעל חברה,

חני החלוקה ה
ההון שהנפיקה

1 ראה באור

ל עבודתם ו

  
 

החב רקטוריון
פנימ כמבקרת

במוע. 2013 ס

ש הכללית פה
ות חשבונאית

במק. החברה 
סעיף, ראה ם

ח, ביטוח חים
 נכדה של הח
ר בחינת מבח
צירוף שטרי ה
ם נוספים, ר

ועובדיה על 

 ארי קלמן, 
מנהל כללי

דיר אישר, ן
כו"ח, ר, שמן
במרס 1 מיום

האסיפ אישרה
מומחיובעל  
של והתגמול 

לפרטים .סיה

מבט מנורהה 
, חברה"מבע

, וזאת לאחר
בצ רעון),י הפ
לפרטי .לוקה

, סוכניההליה
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המאזן תאריך
הירש אתיה 

מ החל וזאת 
 .צה

אריך המאזן, 
בחברה יצוני
 המאזן, קורת

 מבטחים פנס
2(. 

 ה

המאזן, חילקה
ב לביטוח ברה

לחברה,בעין, 
רווח ויכולת 
 במועד החל

החברה, מנה

 

  מאזן

ת לאחר, 20
"הה של נויה
, בקבוצה פות
בקבוצ פנים ר

לאחר תאר, 2
ח לדירקטור 

הביק בוועדות
צוני במנורה 

26(תקנה  "ים

מבני בקבוצה

אחר תאריך ה
חב שומרהת 
, כדיבידנד בח

ן הרות (מבח
וח, שבתוקף

להנהלת התו 

  ביץ
 וריון

חר תאריך מ

 שרה

013 ינואר ש
מי את) ורת
נוספ בנות ת
כמבק לכהן ה

2013 ינואר ש
צאיג חזי"ה ה
ב זה ממועד 

דירקטור חיצ
 פרטים נוספי

בידנד ושינוי מ

, לא2013 ואר
) מניו100% (

בטחים ביטוח
לחוק החב 30

מבטחים ביט
  

את הערכתע 

מנחם גורב
ר דירקטויו"

  2013 ,ס

ירועים לאח

נושאי מש 9

בחודש  .א
הביקו
חברות
איליה

בחודש  .ב
ה של

מכהן
גם כד

דוח "

קבלת דיב 9

ינובחודש 
את מלוא
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 מ"בע מנורה מבטחים החזקותהחשבון המבקר לבעלי המניות של  הדוח רוא

  
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  
  בתקנות ניירות ערך) ג(ב 9בהתאם לסעיף 

  1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(
  

 31ליום ) החברה -להלן (מ וחברות בנות "בע מנורה מבטחים החזקותביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום . סקה הבאהירכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפ. 2012 ,בדצמבר

ת האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם א
אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על . ל"לדוח התקופתי לתאריך הנ

  .ביקורתנו
  

אי חשבון בישראל של לשכת רו 104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
  ). 104תקן ביקורת  - להלן( ,על תיקוניו, "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"

לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות , בקרות ברמת הארגון )1: רכיבים אלה הינם
מנורה  –בקרות על תהליכים שהינם מהותיים מאוד לדיווח הכספי ולגילוי של חברה מאוחדת ) 2 ;של מערכות מידע
  ). מבוקריםהבקרה הרכיבי   - להלן( מ ושל חברות מאוחדות מהותיות נוספות"מבטחים ביטוח בע

  
ה במטרה לזהות פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצע-על. 104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות 
הערכת , זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי. המהותיות

וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של , המבוקרים הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה
כללה גם ביצוע נהלים אחרים , לגבי אותם רכיבי בקרה, ביקורתנו. אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך

על להבדיל מבקרה פנימית , ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים. כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות
כמו . ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד, כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי

חוות , ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, כן
בורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו אנו ס. דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה

  .בהקשר המתואר לעיל
  

עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה , ורכיבים מתוכה בפרט, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, בשל מגבלות מובנות
בקרות הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון ש, כמו כן. מוטעית

  .תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה
  
  

  . 2012, בדצמבר 31את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי ,לדעתנו
    

 ,בדצמבר 31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים את , בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ביקרנו גם
, 2013 ,במרס 24מיום , והדוח שלנו 2010 -ו 2011, 2012 ,בדצמבר 31שהסתיימו בימים ולכל אחת מהשנים  2011- ו 2012

 תהפניי וכןבהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי חשבון אחרים כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים 
  .התחייבויות תלויותהמאוחדים בדבר חשיפה ל הכספיים לדוחות 39 בבאור לאמור לב תשומת

  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר,תל אביב
 רואי חשבון  2013 ,במרס 24
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  דוח רואי החשבון המבקרים
  

  מ"בע מנורה מבטחים החזקותלבעלי המניות של 
  
  

והחברות הבנות מ "בעמנורה מבטחים החזקות של  הכספי המצורפיםהדוחות המאוחדים על המצב ביקרנו את 
  ,הרווח הכולל, הפסד וארווח  לעואת הדוחות המאוחדים , 2011 -ו 2012 ,בדצמבר 31לימים , )חברהה -להלן (שלה 

כספיים  דוחות. 2010 -ו 2011, 2012, בדצמבר 31ם מיבי ומהשנים שהסתיימתזרימי המזומנים לכל אחת והשינויים בהון 
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על . אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  .ביקורתנו
  

הנכסים  אינם מהותיים לכללהכלולים באיחוד  ןאשר נכסיה ות מאוחדותחברלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של 
 31בימים שנים שהסתיימו כל אחת מהלהכלולות באיחוד  ןכנסותיהוה, 2011 - ו 2012בדצמבר  31המאוחדים לימים 

יקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי לא ב, כןו .אינן מהותיות, 2010 -ו 2011, 2012, בדצמבר
לסך של הסתכמה  2011 - ו 2012, בדצמבר 31ם מינטו לי, בניכוי עודף הפסדים על השקעותאשר ההשקעה בהן , המאזני
ל הסתכם "החברות הנ) הפסדי(ואשר חלקה של החברה ברווחי  ,בהתאמהח "שאלפי  96,092 לסך שלח ו"אלפי ש 121,030
, בדצמבר 31בימים שנים שהסתיימו כל אחת מהל ,ח"אלפי ש )3,701( -ו ח"אלפי ש 13,298 ,ח"אלפי ש 7,563 לסך של

הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו הדוחות . בהתאמה, 2010 -ו 2011, 2012
  .רואי החשבון האחרים שנכללו בגין אותן חברות מבוססת על דוחות ככל שהיא מתייחסת לסכומים, לנו וחוות דעתנו

  
דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג . 1973-ג"התשל, )פעולתו של רואה חשבון
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות . הכספיים הצגה מוטעית מהותית מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים . במידע שבדוחות הכספייםהתומכות בסכומים ו
. ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה-המשמעותיים שנעשו על

  .נובסיס נאות לחוות דעת יםמספקודוחות רואי החשבון האחרים שביקורתנו אנו סבורים 
  

ל משקפים "הנהמאוחדים הדוחות הכספיים  ,ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו
ואת תוצאות  ,2011 - ו 2012 ,בדצמבר 31 לימים המאוחדמצב הכספי האת , באופן נאות מכל הבחינות המהותיות

, בדצמבר 31ם מיבי וים שהסתיימהשנמל אחת לכהמאוחדים השינויים בהון ותזרימי המזומנים , הפעולות המאוחדות
על ידי המפקח על דרישות הגילוי שנקבעו ל ובהתאם )IFRS(בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2010 - ו 2011 ,2012

  .1981-א"התשמ ,)ביטוח(שירותים פיננסיים חוק הפיקוח על התאם לבהביטוח 
  

, )דוחות כספיים שנתיים(הוראות תקנות ניירות ערך בהתאם לל ערוכים "הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו, כמו כן
  .חברות ביטוחתאגיד המאחד עד כמה שתקנות אלו חלות על  ,2010-ע"התש

  
  

המאוחדים ת הכספיים לדוחו 39ר הננו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאו, ל"הנ מבלי לסייג את חוות דעתנו
  . התחייבויות תלויותבדבר חשיפה ל

  
ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח "של לשכת רואי חשבון בישראל  104בהתאם לתקן ביקורת  ,ביקרנו גם

כלל  2013, במרס 24והדוח שלנו מיום , 2012 ,בדצמבר 31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום , "כספי
  . חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי

  
  
  
  
  
  
 

  
  קסירראת גבאי קוסט פורר     ,אביב-תל
  רואי חשבון    2013, במרס 24
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  
  
  

  נכסים
  

  בדצמבר 31ליום 

2012  2011  

  ח"אלפי ש  באור

  1,159,440   1,172,375   5  נכסים בלתי מוחשיים 

  8,274   822   22  נכסי מסים נדחים

  939,712   1,054,497   6  הוצאות רכישה נדחות

  365,207   420,684   7  רכוש קבוע

  120,613   187,079   8  השקעות בחברות כלולות

  187,610   194,797   9  ן להשקעה "נדל

  1,371,510   1,558,467   16  נכסי ביטוח משנה

  108,611   150,091   22  נכסי מסים שוטפים

  151,214   109,002   10  חייבים ויתרות חובה

  547,602   573,062   11  פרמיות לגבייה

  11,466,241   13,075,646   12  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה

  13  :השקעות פיננסיות אחרות

  4,154,821   4,318,561   נכסי חוב סחירים    

  9,758,210   10,140,388   נכסי חוב שאינם סחירים   

  281,092   265,905   מניות   

  524,418   578,797   אחרות   

  14,718,541   15,303,651   סך כל השקעות פיננסיות אחרות

  535,315   619,096   'א14  מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  301,594   395,690   'ב14  מזומנים ושווי מזומנים אחרים 

  31,981,484   34,814,959   סך כל הנכסים

  12,124,752   13,772,582   12  עבור חוזים תלויי תשואה סך כל הנכסים
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  
  

  הון והתחייבויות
  
  

  בדצמבר 31ליום 
2012  2011  

  ח"אלפי ש  באור

  15  הון

  99,429   99,429   הון מניות

  332,985   332,985   פרמיה על מניות

  102,342   250,332   קרנות הון

  1,665,535   1,934,112   יתרת עודפים

  2,200,291   2,616,858   סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

  8,351   10,001   זכויות שאינן מקנות שליטה

  2,208,642   2,626,859   סך כל ההון 

  התחייבויות

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי
  14,401,448   15,068,401   16,18-21  תשואה 

  11,790,264   13,720,390   17,19-21  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

  117,788   134,908   22  התחייבויות בגין מסים נדחים

  130,909   142,540   23  התחייבות בשל הטבות לעובדים

  6,821   8,016   22  התחייבויות בגין מסים שוטפים

  5,167   8,572   8  עודף הפסדים על השקעות בחברות כלולות

  1,257,325   1,299,188   24  זכאים ויתרות זכות

  2,063,120   1,806,085   25  התחייבויות פיננסיות 

  29,772,842   32,188,100   סך כל ההתחייבויות 

  31,981,484   34,814,959   סך כל ההון וההתחייבויות
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
  
  
  
  
  
  

              2013, במרס 24
  שי קומפל   ארי קלמן   מנחם גורביץ  שור הדוחות הכספייםיתאריך א

  כספיםמנהל    מנהל כללי    ר הדירקטוריון"יו    
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  הפסד  וארווח מאוחדים על דוחות 
  
  
  

  לשנה שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום 

    
2012  2011  2010   

  ]למעט נתוני רווח נקי למניה[ח "אלפי ש  באור

  4,270,262   4,318,694   4,673,042   פרמיות שהורווחו ברוטו
  904,818   878,433   862,024   ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  3,365,444   3,440,261   3,811,018   26  שהורווחו בשיירפרמיות 

  2,309,385   266,093   2,401,573   27  נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות
  635,871   584,214   618,409   28  הכנסות מדמי ניהול 

  230,131   206,392   208,552   29  הכנסות מעמלות
  427   1,435   518   30  הכנסות אחרות

  6,541,258   4,498,395   7,040,070   ההכנסותסך כל 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
  5,157,368   3,239,827   5,612,894   השקעה ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי
  )679,749(  )570,700(  )726,259(    בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזיתשלומים ושינוי 
  4,477,619   2,669,127   4,886,635   31  השקעה בשייר  

  914,837   929,334   1,023,125   32  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות
  560,878   650,517   639,105   33  הוצאות הנהלה וכלליות

  31,456   30,292   41,932   5  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
  121,874   143,905   127,440   35  הוצאות מימון

  6,106,664   4,423,175   6,718,237   סך כל ההוצאות

  121   15,765   23,745   8  חלק ברווחי חברות כלולות

  434,715   90,985   345,578   רווח לפני מסים על ההכנסה

  152,768   52,685   75,351   22  מסים על ההכנסה 

  281,947   38,300   270,227   רווח נקי 

  :מיוחס ל
  281,616   37,816   268,577   בעלי המניות של החברה

  331   484   1,650   זכויות שאינן מקנות שליטה

  281,947   38,300   270,227   רווח נקי 

  רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של
  4.45   0.60   4.24   36  )ח"בש(החברה  

  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2012  2011  2010    

  ח"אלפי ש

  281,947   38,300   270,227   רווח נקי

  :כולל אחר) הפסד(רווח 

  )2,032(  7,764   )767(  כספיים של פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים
  147,405   )198,664(  256,335   כזמינים למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של נכסים פיננסיים המסווגים
  )130,749(  7,935   )52,186(  כזמינים למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה
  11,922   47,185   26,567   שהועבר לדוח רווח והפסד 

  26,546   )135,780(  229,949   )הטבת מס(כולל אחר לפני מסים על ההכנסה ) הפסד(רווח 

  של רווחהמתייחסים לרכיבים ) הטבת מס( מסים על ההכנסה
  7,437   )44,288(  82,739   כולל אחר) הפסד( 

  19,109   )91,492(  147,210   נטו, כולל אחר) הפסד(רווח 

  301,056   )53,192(  417,437   כולל) הפסד(הכל רווח - סך

  :מיוחס ל
  300,725   )53,676(  415,787   בעלי המניות של החברה

  331   484   1,650   זכויות שאינן מקנות שליטה
 417,437  )53,192(   301,056  

  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  

  מיוחס לבעלי מניות החברה
  התאמות  קרן הון בגין  קרן הון בגין 

  זכויות  הנובעות  נכסים  עסקת
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים   אחרות   פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  ח"אלפי ש

  2,208,642   8,351   2,200,291   1,665,535   13,693   4,030   45,533   39,086   332,985   99,429   2012,  בינואר 1יתרה ליום 

  270,227   1,650   268,577   268,577   -    -    -    -    -    -    רווח נקי

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  )767(  -    )767(  -    -    )767(  -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  256,335   -    256,335   -    -    -    256,335   -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
  )52,186(  -    )52,186(  -    -    -    )52,186(  -    -    -   למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  ערך של נכסים הפסד מירידת
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  26,567   -    26,567   -    -    -    26,567   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד 

  ) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
המתייחסים לרכיבים של רווח  
  )82,739(  -    )82,739(  -    -    593   )83,332(  -    -    -     כולל אחר) הפסד(

  147,210   -    147,210   -    -    )174(  147,384   -    -    -    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

  417,437   1,650   415,787   268,577   -    )174(  147,384   -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  780   -    780   -    -    -    -    780   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  2,626,859   10,001   2,616,858   1,934,112   13,693   3,856   192,917   39,866   332,985   99,429   2012,  בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



 מ"מנורה מבטחים החזקות בע      

9 
 

  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  
  

  מיוחס לבעלי מניות החברה
  התאמות  קרן הון בגין  קרן הון בגין 

  זכויות  הנובעות  נכסים  עסקת
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים   אחרות   פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  ח"אלפי ש

  2,260,506   7,867   2,252,639   1,627,719   13,693   )572(  141,627   37,758   332,985   99,429   2011,  בינואר 1יתרה ליום 

  38,300   484   37,816   37,816   -    -    -    -    -    -    רווח נקי

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  7,764   -    7,764   -    -    7,764   -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  )198,664(  -    )198,664(  -    -    -    )198,664(  -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
  7,935   -    7,935   -    -    -    7,935   -    -    -   למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  של נכסים הפסד מירידת ערך
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  47,185   -    47,185   -    -    -    47,185   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד 

  ) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
המתייחסים לרכיבים של רווח  
  44,288   -    44,288   -    -    )3,162(  47,450   -    -    -     כולל אחר) הפסד(

  )91,492(  -    )91,492(  -    -    4,602   )96,094(  -    -    -    אחר כולל) הפסד(כ רווח "סה

  )53,192(  484   )53,676(  37,816   -    4,602   )96,094(  -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה

  1,328   -    1,328   -    -    -    -    1,328   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  2,208,642   8,351   2,200,291   1,665,535   13,693   4,030   45,533   39,086   332,985   99,429   2011,  בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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   דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  
  מיוחס לבעלי מניות החברה

  התאמות  קרן הון בגין  קרן הון בגין 
  זכויות  הנובעות  נכסים  עסקת
  שאינן  קרנות  מתרגום  פיננסיים  תשלום

  מקנות  יתרת   הון   דוחות של  זמינים  מבוסס   פרמיה על  הון 
  כ הון"סה  שליטה  כ"סה  עודפים   אחרות   פעילויות חוץ  למכירה  מניות  מניות   מניות

  ח"אלפי ש

  1,957,424   7,456   1,949,968   1,346,103   13,693   856   121,090   35,812   332,985   99,429   2010,  בינואר 1יתרה ליום 

  281,947   331   281,616   281,616   -    -    -    -    -    -    רווח נקי

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  )2,032(  -    )2,032(  -    -    )2,032(  -    -    -    -    כספיים של פעילויות חוץ 

  נכסיםשינוי נטו בשווי ההוגן של 
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  147,405   -    147,405   -    -    -    147,405   -    -    -    למכירה שנזקף לקרנות הון 

  רווחים והפסדים נטו ממימוש של
  נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
  )130,749(  -    )130,749(  -    -    -    )130,749(  -    -    -   למכירה שהועברו לדוח רווח והפסד 

  הפסד מירידת ערך של נכסים
  פיננסיים המסווגים כזמינים 
  11,922   -    11,922   -    -    -    11,922   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד 

  ) מסים על ההכנסה(הטבת מס 
המתייחסים לרכיבים של רווח  
  )7,437(  -    )7,437(  -    -    604   )8,041(  -    -    -     כולל אחר) הפסד(

  19,109   -    19,109   -    -    )1,428(  20,537   -    -    -    כולל אחר) הפסד( כ רווח"סה

  301,056   331   300,725   281,616   -    )1,428(  20,537   -    -    -    הכולל) ההפסד(כ הרווח "סה
הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן 

  80   80   -    -    -    -    -    -    -    -    מקנות שליטה

  1,946   -    1,946   -    -    -    -    1,946   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  2,260,506   7,867   2,252,639   1,627,719   13,693   )572(  141,627   37,758   332,985   99,429   2010,  בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מזומנים ה תזרימיעל מאוחדים  ותדוח
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש  נספח

  8,335   679,386   759,811   )א(  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  794   )73,692(  )50,464(  בחברות כלולות) השקעות(החזר השקעות 

  )51,474(  )151,849(  )137,103(  השקעה ברכוש קבוע

  )115,660(  )128,201(  )131,715(  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

רכישות השקעות פיננסיות על ידי חברות הקבוצה שאינן 
  )87,417(  )124,373(  )16,153(  נטו, חברות ביטוח

  )62,441(  2,361   9,036   שניתנו לחברות מוחזקות  ) מתן הלוואות(החזר הלוואות 

  2,412   3,049   1,113   דיבידנד שהתקבל מחברות כלולות

  5,033   4,219   4,554   תמורה ממימוש רכוש קבוע

  -    -    )34,336(  )ד(  נטו, רכישת נכסים
  -    )30,475(  -    רכישת פעילויות 

  )308,753(  )498,961(  )355,068(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  254,782   301,048   -    קבלת התחייבויות פיננסיות 

  )84,994(  )152,078(  )224,039(  פירעון התחייבויות פיננסיות

  80   -    -    הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  169,868   148,970   )224,039(  מימון) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי
  )1,619(  3,948   )2,827(  מזומנים 

  )132,169(  333,343   177,877   במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 

  635,735   503,566   836,909   )ב(  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  503,566   836,909   1,014,786   )ג(  ושווי מזומנים לסוף השנהיתרת מזומנים 
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מזומנים ה על תזרימימאוחדים  ותדוח

  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת   )א(

  281,947   38,300   270,227   רווח נקי 

  :התאמות לסעיפי רווח והפסד

  )121(  )15,765(  )23,745(  חלק החברה ברווחי חברות כלולות

  נטו מהשקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי) רווחים(הפסדים 
 )1,185,969(  658,562  )1,461,755(  השקעה תלויי תשואה 

  :נטו מהשקעות פיננסיות אחרות) רווחים(הפסדים 
  )346,031(  )543,470(  )253,485(  נכסי חוב סחירים

  )622,471(  )711,349(  )623,083(  נכסי חוב שאינם סחירים
  )42,298(  )2,654(  )11,110(  מניות
  )46,652(  25,247   )23,274(  אחרות

)910,952(  )1,232,226( )1,057,452( 

  107,128   122,824   112,911   הוצאות מימון בגין התחייבויות פיננסיות

  )427(  106   166   ממימוש רכוש קבוע) רווח(הפסד 

  )20,548(  )16,806(  )9,934(  ן להשקעה "עליית ערך נדל

  -    -    11,700   ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים

  :פחת והפחתות
  28,848   30,207   31,721   רכוש קבוע

  84,182   102,277   126,589   נכסים בלתי מוחשיים
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
  
  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות

13 
 

  מזומנים ה על תזרימימאוחדים  ותדוח

  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  )המשך(תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת      )א(
  שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  1,670,002   )117,932(  1,930,126   תלויי תשואה 
  שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם

  880,668   595,733   666,953   תלויי תשואה 

  1,926   3,179   1,177   מניותעסקאות תשלום מבוסס 

  )291,609(  )34,169(  )186,957(  שינוי בנכסי ביטוח משנה

  )70,961(  )56,215(  )114,785(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות 

  152,768   52,685   75,351   מסים על ההכנסה 

  :שינויים בסעיפים מאזניים אחרים
  השקעה השקעות פיננסיות עבור חוזי ביטוח וחוזי

  :תלויי תשואה 

  )1,145,082(  )796,857(  )705,945(  נטו של השקעות פיננסיות, רכישות

  : ן להשקעה"השקעות פיננסיות ונדל

  )22,545(  )20(  )48(  ן להשקעה"רכישת נדל

  -    2,625   1,436   ן להשקעה"תמורה ממימוש נדל

  )578,758(  284,114   )147,772(  פיננסיותנטו של השקעות , )רכישות(תמורה ממימוש 

  2,623   )22,527(  )25,460(  פרמיות לגבייה

  4,498   )44,669(  40,960   חייבים ויתרות חובה

  167,011   101,436   76,931   זכאים ויתרות זכות
  15,548   12,287   11,631   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  תזרימי מזומניםסך ההתאמות הדרושות להצגת 
  )1,258,270(  )371,151(  )499,701(  מפעילות שוטפת 

  :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור

  )79,974(  )92,999(  )101,346(  ריבית ששולמה

  1,011,562   1,054,140   1,113,363   ריבית שהתקבלה

  )140,980(  )165,405(  )194,879(  מסים ששולמו

  67,010   66,855   53,933   שהתקבלומסים 
  127,040   149,646   118,214   דיבידנד שהתקבל

 989,285   1,012,237   984,658  

  8,335   679,386   759,811   סך הכל תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מזומנים ה על תזרימימאוחדים  ותדוח
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה  )ב(

  105,295   67,575   535,315   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  
  530,440   435,991   301,594   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

  
  635,735   503,566   836,909   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה  )ג(
  67,575   535,315   619,096   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  
  435,991   301,594   395,690   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

  503,566   836,909   1,014,786   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

        )4באור (נטו , רכישת נכסים  )ד(

  -    -    32,477   נכסי מסים נדחים

  -    -    166   חייבים ויתרות חובה

  -    -    26,241   השקעות פיננסיות אחרות

  -    -    )2,721(  זכאים ויתרות זכות

  -    -    )21,827(  פיננסיותהתחייבויות 

  -    -    34,336   כ"סה

  פעילות שלא במזומן  )ה(

  28,812   -    -    החלפת נכסי חוב סחירים במניות במסגרת הסדר חוב

  -    -    19,509   רכישת נכסים בלתי מוחשיים כנגד זכאים ויתרות זכות

  -    48,722   1,271   רכישת רכוש קבוע כנגד זכאים ויתרות זכות

  -    6,694   -    רכישת פעילות כנגד תמורה מותנית 

  

   .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  יכלל   -: 1באור 
  
  כללי של הקבוצה ופעילותהתיאור   .א
  

הינה חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר ) החברה - להלן (מ "מנורה מבטחים החזקות בע
דן אסטבלישמנט יבעלי מניותיה העיקריים של החברה הינם ני. יפו אביב- בבורסה לניירות ערך בתל

 - המוחזקים בנאמנות עבור מר מנחם גורביץ והמחזיקים בכ) תאגידים זרים(ס אסטבלישמנט מופל
צעות חברות בשליטתה בכל ענפי הביטוח העיקריים החברה פועלת באמ. ממניות החברה 61.86%

. וביטוח כללי ביטוח בריאות, )פנסיה וגמל, ביטוח חיים(ובכללם ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 
החברה באמצעות חברות בשליטתה בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים ובכלל זה  עוסקתבנוסף 

ל באמצעות "ן בחו"לחברה גם השקעות בנדל. וםניהול תיקי השקעות וחית, בניהול קרנות נאמנות
  .המלאה חברה בשליטתה

  
אביב  -תל ,115הינה אלנבי הרשמית  האשר נתאגדה בישראל וכתובת, החברה הינה תושבת ישראל

  .יפו
  

  שינויי מבנה בקבוצה  .ב
  

, )מנורה ביטוח –להלן ( מ"חילקה חברה מאוחדת מנורה מבטחים ביטוח בע, 2012, בפברואר 15ביום   
  .מ כדיבידנד בעין לחברה"את מלוא החזקותיה במנורה מבטחים פנסיה בע

  
ממניות החברה לפיתוח התעשייה  100%עסקה לרכישת  מנורה ביטוחהשלימה , 2012, במרס 4ביום   

מוזג הבנק לתוך , עם השלמת הרכישה). הבנק –להלן ) (מ"לשעבר הבנק לפיתוח התעשייה בע(מ "בע
  .להלן 4ראה ביאור , טוחמנורה בי

  
מנורה את מלוא החזקותיה במבטחים גמל ללהעביר מנורה פיננסים  החליטה 2012דצמבר חודש ב    

באופן , אשר במסגרתו תתמזג מבטחים גמל לתוך מבטחים פנסיה, כחלק מהליך שינוי מבני, פיננסים
טחים גמל ומבטחים שמבטחים פנסיה תהפוך להיות החברה המנהלת של קופות הגמל שבניהול מב

. הליך שינוי מבני זה אושר גם על ידי דירקטוריוני החברות הרלוונטיות לו. גמל תתחסל ללא פירוק
אישור , ובכלל זה אישור רשות המסים, ל כפוף לקבלת אישורים שונים"הליך השינוי המבני הנ
המשפט להפחתת רשם החברות ואישור בית , ביטוח וחסכון במשרד האוצר, הממונה על שוק ההון

  . במנורה פיננסיםהון שתיווצר כתוצאה מהמיזוג 
  

שומרה חברה לביטוח מניות חילקה מנורה ביטוח את מלוא החזקותיה ב, 2013, בינואר 31ביום 
, כדיבידנד בעין לחברה, ביטוח י שומרה"לה ע ושטרי ההון שהונפק צירוףב, )שומרה –להלן (מ "בע

   .להלן 41ראה באור 
  
  הגדרות  .ג
  

  -בדוחות כספיים אלה 
      

  .מ"בע מנורה מבטחים החזקות -  החברה
      

ואשר ))IAS )2008 27 - ן בכהגדרת(חברות אשר לחברה שליטה בהן  -  חברות מאוחדות
  . דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה

      
חברה בשליטה 

  משותפת
קיימתואשר בגינה , המוחזקת על ידי החברה ועל ידי גורם נוסף החבר -

ודוחותיה מאוחדים עם הדוחות הכספיים, הסכמה חוזית לשליטה משותפת
  .המאוחדים בדרך של איחוד יחסי

      
אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברותושותפויות חברות  -  חברות כלולות

הכספיים המאוחדיםואשר השקעת החברה בהן כלולה בדוחות , מאוחדות
  .המאזניעל בסיס השווי של החברה 

      
  .חברות כלולותו חברה מאוחדת בשליטה משותפת, חברות מאוחדות -  חברות מוחזקות

      
  .שלה המוחזקותוהחברות  החברה -  הקבוצה

      
  .IAS 24-בכהגדרתם  -  צדדים קשורים

      
ובעל  בעלי עניין
  שליטה

  .2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  -
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  )המשך( יכלל   -: 1באור 
  

  )המשך( הגדרות  .ג
      

  .המפקח על הביטוח -  המפקח
     

  .1981- א"התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  -  חוק הפיקוח
      

,)הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  -  תקנות ההון
  .על תיקונן, 1998-ח"התשנ

      
דרכי השקעת ההון והקרנות(, )ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  - דרכי השקעהתקנות 

  .על תיקונן, 2001-א"התשס, )של מבטח וניהול התחייבויותיו
     

כללי השקעה החלים( ,)קופות גמל(שירותים פיננסיים תקנות הפיקוח על  - השקעה כלליתקנות 
  .על תיקונן, 2012- ב"עהתש, )על גופים מוסדיים

     
תקנות פרטי דין 

   וחשבון
  .1998- ח"התשנ, )פרטי דין וחשבון(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  -

      
מצד אחר משמעותילוקח סיכון ביטוחי ) המבטח(חוזים לפיהם צד אחד  -  חוזי ביטוח

את בעל הפוליסה אםאו לשפות על ידי הסכמה לפצות , )בעל הפוליסה(
ישפיע באופן שלילי על בעל) מקרה הביטוח(ודאי מוגדר אירוע עתידי לא 

  .הפוליסה
     

לרבות הפקדות לקופות גמל מבטיחות, פוליסות שאינן מהוות חוזי ביטוח -  חוזי השקעה
  .תשואה

     
ובמגזר חסכון ארוך טווחחוזי ביטוח וחוזי השקעה במגזר ביטוח חיים ו - חוזים תלויי תשואה

פוליסות(ההתחייבויות צמודות לתשואת תיק ההשקעות בהם , בריאות
   .)משתתפות ברווחי השקעה

     
נכסים עבור חוזים 
  תלויי תשואה

  .מחוזים תלויי תשואהנכסים העומדים כנגד התחייבויות הנובעות הסך כל  -

     
התחייבויות בגין 

  חוזי ביטוח
וחסכון ארוך חייםעתודות ביטוח ותביעות תלויות במגזרי הפעילות ביטוח  -

  .ביטוח כלליו ביטוח בריאות, טווח
     

  .בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחחלקם של מבטחי המשנה  -  נכסי ביטוח משנה
     

  .פרמיות לרבות דמים -  פרמיות 
      

  .פרמיות המתייחסות לתקופת הדוח -  הורווחושפרמיות 
    

  .המרכזית לסטטיסטיקהמדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה   מדד
    

  .ב"דולר ארה  דולר
  

  חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה   -: 2באור 
 

  המאוחדים בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

  בסיס המדידה .1
  

נכסים פיננסיים , ן להשקעה"למעט נדל, ערוכים על בסיס העלותהמאוחדים הדוחות הכספיים 
 ,הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים והתחייבויות פיננסיות , זמינים למכירה

 ,השקעות בחברות כלולות, נכסי מיסים נדחים, ונכסי ביטוח משנה התחייבויות ביטוחיות
  .לעובדים נכסים והתחייבויות בגין הטבות

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .2
  

  ). IFRSתקני  - להלן (דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
התקנות , וק הפיקוחבחדרישות הגילוי כפי שנקבעו להדוחות הכספיים נערכו בהתאם , כמו כן

, )דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך ל וכן בהתאם, שהותקנו על פיו והוראות המפקח
  .2010-ע"התש
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( המאוחדים בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

  תקופת המחזור התפעולי  .3
  

במיוחד בהתייחס לעסקי , עולה בעיקרה על שנה, תקופת המחזור התפעולי הרגיל של הקבוצה  
לעסקי סיעוד ומחלות ואשפוז ולעסקי ביטוח כללי בעלי זנב , ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

  .ארוך
  
  IFRSמדיניות חשבונאית עקבית ויישום לראשונה של תקני   .4
  

אם למעט , המדיניות החשבונאית יושמה בדוחות הכספיים באופן עקבי בכל התקופות המוצגות  
  .נאמר אחרת

  
  האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

  השיקולים
  

, שקלה ההנהלה את הנושאים הבאים הקבוצהבתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית של 
  :המאוחדים שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים

 
  סיווג חוזי ביטוח וחוזי השקעה  .1
  

ההנהלה . ביטוחי משמעותי מצד אחר חוזי ביטוח הינם חוזים בהם המבטח לוקח סיכון
 ואהאם ה, קבוצת מבוטחים בעלי זיקה משותפת עםמבוטח או חוזה עם לגבי כל  שוקלת

או לחילופין כחוזה , על מנת לסווגו כחוזה ביטוחבלקיחת סיכון ביטוחי משמעותי  ךכרו
  .השקעה

 
   סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות  .2

  
הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות  קבוצההנהלת ה
  :הבאות

  
 .פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים   •
  .השקעות המוחזקות לפדיון  •
 .הלוואות וחייבים  •
 .נכסים פיננסיים זמינים למכירה  •
  

  אומדנים והנחות
  

, להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים ת הקבוצהנדרשת הנהל, בעת הכנת הדוחות הכספיים
, ות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסיםהערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיני

השינויים . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. הכנסות והוצאות, התחייבויות
  .באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן

  
 דיווחה בקשר לאי הודאות לתאריךהמאוחדים להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים 

ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות  ,שחושבו על ידי הקבוצהואומדנים קריטיים 
  :בשנה העוקבתהמאוחדים את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 

  
  ירידת ערך מוניטין  .1
  

הבחינה מחייבת את ההנהלה . הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה
לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת 

אמוד שיעור ניכיון מתאים כמו כן נדרשת ההנהלה ל. שאליה הוקצה המוניטיןהמזומנים 
   .לתזרימי מזומנים אלה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2ור בא
  
  )המשך( האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

  )המשך( אומדנים והנחות
  
  יםלא סחיר יםפיננסי יםשווי הוגן של מכשירקביעת   .2

  
המבוסס מחושב לפי מודל , הלוואות ופיקדונות, השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות

כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת  ,על היוון תזרימי המזומנים
   .לגופים מוסדייםריבית  י מחירים ושעריציטוט

  
בהתבסס על הדוחות ) .N.A.V(השווי ההוגן של קרנות השקעה נקבע על פי ערך נכסי נקי 

נקבע על פי הערכת שווי של השווי ההוגן של מניות לא סחירות . הכספיים של הקרנות
  .השווי ההוגן של אופציות ומכשירים מורכבים נקבע על פי ציטוט. מומחה

  
  ירידת ערך של השקעות פיננסיות  .3

  
כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים 

סכום ההפסד נזקף  ,למכירה זמיניםשסווגו כאו בגין נכסים פיננסיים , בעלותם המופחתת
   .להלן )1('דסעיף יראה  .לדוח רווח והפסד

  
  .ראייה אובייקטיבית כאמורבוחנת האם קיימת הקבוצה  דיווחבכל תאריך 

  
  ן להשקעה"נדל  .4

  
כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח  דיווחן להשקעה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך ה"נדל

השווי ההוגן נקבע על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות . רווח והפסד
שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים 

נקבע  ,אם ניתן. מזומנים אלהעתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי 
ן בעל אופי ומיקום דומים לזה "לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל אםהשווי ההוגן בהת

  . המוערך
  

ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה להשתמש "במדידת השווי ההוגן של נדל
רה מחירי ההשכ, בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה

הוצאות , הסתברות להשכרת שטחים פנויים, חידושי חוזים, שיעורי התפוסה, העתידיים
איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שתידרשנה , תפעול הנכסים
  . ן"דלעל מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנ, לפיתוח עתידי

  
  נדחותקביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה   .5

  
תוך שימוש בהנחות לגבי  ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות נבדקת אחת לשנה

 תחתאם . להלן) ה)(1('כאמור בסעיף ותמותה ותחלואה ומשתנים נוספים , שיעורי ביטולים
יהיה צורך בהאצת ההפחתה או אף במחיקת שיתכן  ,תתקיים ברות ההשבההנחות אלו לא 

  .הוצאות הרכישה הנדחות
  

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח  .6
  

ת ועל הנחות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארי
לגבי להלן ) 'ג)(5(37 בריאות ובבאורביטוח לגבי ביטוח חיים ולהלן  )'ב()5(37המפורטות בבאור 

  .ביטוח כללי
  

במידה והבדיקה . לשנה בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נבדקת אחת
נרשמת הפרשה , מעלה כי הפרמיות המתקבלות אינן מספיקות לכיסוי התביעות הצפויות

  .מיוחדת בגין החוסר
  

תשואה , הוצאות תפעול, ל כוללות הנחות בגין ביטולים"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ
ניסיון , יקותוהן נקבעות על ידי האקטואר מידי שנה על פי בד, תמותה ותחלואה, מנכסים

  . העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים
  

על  ,בעיקר, ותמבוססועל סמך ניסיון העבר  ותנעשוההנחות השונות  ההערכות האקטואריות
 ,השתנות בגורמי הסיכון. כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את מה שיקרה בעתיד

ויים להשפיע באופן מהותי מצב המשפטי עשכן שינוי הו, בחומרתםאו בשכיחות האירועים 
ביטוח בלגבי ניתוחי רגישות של הסיכון הביטוחי  .על גובה ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח

   .להלן )4)('ב)(5(37באור ראה בריאות בביטוח חיים ו
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

  )המשך( אומדנים והנחות
  

  תביעות משפטיות  .7
  

וכן בקשות לאישור  תובענות ייצוגיות, תלויות ועומדות תביעות משפטיות הקבוצהכנגד 
 ההסתמכ, הקבוצהבהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד . תובענות כייצוגיות

יועצים המשפטיים מתבססות ההערכות אלה של . על חוות דעת יועציה המשפטיים הקבוצה
המשפטי  ןהניסיווכן על , בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, על מיטב שיפוטם המקצועי
עלולות , ענה בבתי המשפטמאחר שתוצאות התביעות תקב. שנצבר בנושאים השונים

  .להלן )א(39בבאור ו' בסעיף יחראה מידע נוסף  .תוצאות להיות שונות מהערכות אלהה
  

/ תביעות משפטיות שטרם נטענו /חשופה הקבוצה לטענות , בנוסף לתביעות האמורות
. או אופן יישומם/או הוראת דין ו/בהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו, בין היתר, וזאת, הוגשו

באמצעות פניות לקוחות , בין היתר, חשיפה זו מובאת לידיעת הקבוצה במספר דרכים
לקוחות של באמצעות תלונות , על פניות הציבור בקבוצהלגורמים בקבוצה ובמיוחד לממונה 

ובאמצעות תביעות שאינן ייצוגיות המוגשות לבתי , ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח
אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים , נושאים אלו מובאים לידיעת הנהלת הקבוצה. המשפט

תביעות / יכון הנובע מטענות בהערכת הס. כי הטענות עשויות להיות בעלות השלכות רחבות
, מסתמכת הקבוצה על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים וההנהלה, שטרם הוגשו

אם וככל , המשקללות את הערכת הסיכוי להגשת תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה
ההערכה מבוססת על הניסיון שנצבר ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות . שתוגש
עשויה , לאור השלב הראשוני בו מצוי בירור הטענה המשפטית, דבריםמטבע ה. לגופן

  . התוצאה בפועל להיות שונה מההערכה שנעשתה בשלב בו טרם הוגשה התביעה
  

  סיום העסקהלאחר  לעובדיםהטבות   .8
  

העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות סיום התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר 
, בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון ךחישוב ההתחייבות כרו. הערכה אקטואריות

יתרת . שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים, שיעורי תשואה צפויים על נכסים
  .ההתחייבויות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית אם יחולו שינויים באומדנים אלו

  
  נכסי מסים נדחים  .9

  
, שטרם נוצלו, ם בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמנייםנכסי מסים נדחים מוכרי

של  אומדןנדרש . צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלםובמידה 
ההנהלה על מנת לקבוע האם ניתן להכיר בנכס מסים נדחים ואת סכום נכס המסים הנדחים 

  . כום ההכנסה החייבת במס הצפויהעיתוי וס, להכיר בו וזאת בהתבסס על קיוםשניתן 
  

  קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות  .10
  

. השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע באמצעות מודל תמחור אופציות
, אורך החיים הצפוי, תנודתיות צפויה, מחיר המימוש, הנחות המודל כוללות את מחיר המניה

  .להלן' ראה מידע נוסף בסעיף יז .ריבית חסרת סיכון דיבידנד צפוי ושיעור
  

  רכישת חברות בנות שאינן צירופי עסקים  .11
  

החברה מעריכה האם הרכישה מהווה צירוף עסקים , במועד רכישת חברות בנות ופעילויות
: הערכה זו מתבססת על הנסיבות הבאות המצביעות על רכישת עסק. IFRS 3 -בהתאם ל

קיומם של שירותים נלווים בהיקף רחב הקשורים בתפעול , שנרכשו מספר רב של נכסים
  .הנכס ומורכבות ניהול הנכס
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ג

  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1

  
  .ח"ש םהינומטבע הפעילות של החברה מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים 

  
חברה זו מהווה , פעילות של החברהכאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה ממטבע ה

פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים 
  :המאוחדים כדלקמן

  
מתורגמים לפי שער ) כולל מספרי השוואה( דיווחנכסים והתחייבויות בכל תאריך   )א

  .  הרלוונטייווח דהתאריך של סגירה 
    

) כולל מספרי השוואה(תקופות המוצגות בדוח רווח והפסד להכנסות והוצאות   )ב
במקרים בהם חלו , אולם; תקופות המוצגותבמתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים 
הכנסות והוצאות מתורגמות לפי שערי החליפין , תנודות משמעותיות בשערי החליפין

  .עצמןכפי שהיו במועד העסקאות 
  
קרנות הון ותנועות הוניות אחרות מתורגמים לפי שער החליפין במועד , הון מניות  )ג

  .התהוותם
    

מתורגמת בהתבסס על יתרת הפתיחה שתורגמה לפי שער ) הפסד(יתרת הרווח   )ד
במשך התקופה ) דיבידנד: כגון(החליפין לאותו מועד ותנועות רלוונטיות נוספות 

  .לעיל) ג- ו) בשתורגמו כאמור בסעיפים 
  
בקרן , לסעיף נפרד בהוןכולל אחר ) הפסד(רווח ככל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים   )ה

  ."התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ"הון 
    

  
אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה , הלוואות בינחברתיות בקבוצה

, מטופלות כחלק מההשקעה, ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, לעין
, נזקפים לאותו סעיף בהון) בניכוי השפעת המס(כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו 

  .לעיל) בסעיף הכאמור 
  
  נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, עסקאות  .2

      

נרשמות עם ההכרה ) מטבע השונה ממטבע הפעילות(עסקאות הנקובות במטבע חוץ 
נכסים , לאחר ההכרה הראשונית. הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה

למטבע הפעילות לפי  דיווחוהתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך 
למעט הפרשי שער בגין , לדוח רווח והפסדהפרשי שער נזקפים . שער החליפין במועד זה

   .הנזקפים לקרן הון עד למועד המימוש, נכסים פיננסיים זמינים למכירה שאינם מכשירי חוב
  

  פריטים כספיים צמודי מדד  .3
  

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד מותאמים לפי המדד 
הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה . לתנאי ההסכם בהתאם, דיווחבכל תאריך , הרלוונטי

  .כאמור נזקפים לדוח רווח והפסד
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  מבנה הדיווח הנוכחי  .ד

        

חברת ביטוח הכוללים בעיקר את הנכסים וההתחייבויות של , על המצב הכספי המאוחדיםהדוחות 
המספקת מידע מהימן , הצגה זו. הוצגו לפי סדר נזילות ללא הבחנה בין שוטף ללא שוטף, מאוחדת

  .IAS 1הנחיות תואמת את , נטי יותרווורל
  

  דוחות כספיים מאוחדים  .ה
    

חברות (הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 
להתוות את המדיניות , במישרין או בעקיפין, לחברה יש את היכולתשליטה מתקיימת כאשר ). בנות

בבחינת שליטה נלקחת בחשבון השפעת זכויות הצבעה . הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת
  . דיווחפוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך ה

  
תשואה של ההבטחת ב בבחינת השליטה נלקחו גם בחשבון הסיכונים שנושאות חברות הקבוצה

  . זכויות עמיתים בקופות גמל
  

המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות 

פסדים הנובעים מעסקאות בין יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים וה. הכספיים של החברה
  . חברות הקבוצה בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים

  
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה 

הזכויות שאינן מקנות שליטה . הכולל ובנכסים המזוהים נטו של החברות הבנות) הפסד(ברווח 
  .פרד במסגרת ההון של החברהמוצגות בנ

  
חברה בת ההחזקה במימוש בעת . מוכר כשינוי בהון, מימוש החזקה בחברת בת ללא איבוד שליטה

  :החברה, איבוד שליטה תוך
  
 .במלואם ההתחייבויות של חברת הבתאת ו) לרבות מוניטין(גורעת את הנכסים  -
 .גורעת את יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה -
 .מות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמיגורעת את ההתא -
 .מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה -
 .מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהיא שנותרה -
באותו אופן שהיה נדרש אם , כולל אחר) הפסד(זוקפת את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח  -

 .יבויות הקשוריםהחברה הבת היתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחי
   .מכירה בהפרש כלשהוא שנוצר כרווח או הפסד -

  
לגביה , הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברה בשליטה משותפת

ואשר מאוחדת עם דוחות החברה בדרך של , קיים בין בעלי מניותיה הסכם חוזי לשליטה משותפת
, בהתחייבויות, הכספיים המאוחדים את חלקה בנכסיםהחברה מאחדת בדוחותיה . איחוד יחסי

יתרות . בהכנסות ובהוצאות של החברה בשליטה משותפת עם פריטי הדוחות הכספיים המתאימים
ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה בשליטה 

   .ה משותפתמשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה בחברה בשליט
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ו
  

IFRS 4  בה נקט לפני מועד המעבר הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית
לרבות עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי (שהוא מנפיק  לגבי חוזי ביטוח לתקינה הבינלאומית
להלן תמצית המדיניות החשבונאית בקשר . וכן חוזי ביטוח משנה שהוא רוכש) מוחשיים קשורים

  : לחוזי ביטוח
    

  וחסכון ארוך טווח חיים ביטוח  .1
  

  .להלן 'סעיף יטראה  -הכרה בהכנסות   )א
  

  :ביטוח חיים חוזיהתחייבויות בגין   )ב
  

תקנות (מחושבות בהתאם להוראות המפקח חיים ביטוח  חוזיהתחייבויות בגין 
מחושבות  התחייבויותה. כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות, )וחוזרים

, סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון, בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים
  . 'סכום הביטוח וכו

  
- המבוצעת על, נקבעות על בסיס הערכה אקטוארית ביטוח חיים חוזיהתחייבויות בגין 

 )F.IL.AAרגינה חייקין ' גב(מנורה ביטוח על ביטוח חיים ב ההממונית ידי האקטואר
התנאים של  פי-עלחלקם של מבטחי המשנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים נקבע 

  . החוזים הרלוונטיים
   

 צמודות למדד וח חיים הצמודות למדד וההשקעותביט עסקיהתחייבויות בגין  )ג
נכללו בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם , אלה התחייבויותהמשמשות כיסוי ל

לרבות התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים בקשר  ,דיווחלאחרונה לפני תאריך ה
  . חצי שנתיתהינה הצמדה הלפוליסות שלפי תנאיהן 

  
  :לתשלום קיצבה התחייבויותהנחיות המפקח בדבר   )ד

  
לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח  התחייבויותשפרסם המפקח בדבר חישוב  יםבחוזר
בתוחלת  עלייהנקבעו הוראות עדכניות לחישוב ההפרשות וזאת עקב קצב ה ,חיים

המאפשרות  ,חייםמעקב אחר הלימות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח  כההחיים המצרי
  .אופן ראויקבלת קצבה והשלמתן ב

  
בגין , ככל שנדרש, ההתחייבותהשלמה מיידית של מנורה ביטוח  הצעיב, בהתאם לכך

קבוצת בגין או  כאשר המבוטח הגיע לגיל פרישה ,פוליסות לגביהן הקצבה בתשלום
מתבצעת השלמת , בהן צפויה רווחיות, לגבי פוליסות אחרות. פוליסות שאינה רווחית

ראה גם ביאור , לאורך חיי הפוליסה, ת הצפויותתוך הקבלה להכנסו, ההתחייבות
  .להלן) 6('ב)5(37
  

  :הוצאות רכישה נדחות  )ה
  

הנמכרות ) DAC-ה -להלן (פוליסות ביטוח חיים  בגיןהוצאות הרכישה הנדחות   ) 1(
כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות  1999 ,בינואר 1החל מיום 

מופחת בשיעורים  DAC -ה .הקשורות לרכישת פוליסות חדשות הנהלה וכלליות
 DAC -ה. שנה 15- מ יותראך לא , שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה

  . המתייחס לפוליסות שבוטלו נמחק במועד הביטול
  

, בדצמבר 31בגין פוליסות שהופקו עד ליום בביטוח חיים הוצאות רכישה נדחות 
" ניכוי הצילמר"על בסיס שיטת , הממונה יתאקטוארה ידי-עלמחושבות  1998

  . לפי שיעורים מהפרמיה או מהסכום בסיכון בהתאם לתוכניות הביטוח השונות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ו
    

 )המשך( וחסכון ארוך טווח ביטוח חיים .1
  
  )המשך( :הוצאות רכישה נדחות  )ה
  

  )המשך(  ) 1(
  

כוללות  בגין עסקי הפנסיה חוזים לניהול נכסיםבגין נדחות הוצאות רכישה 
 - ה. עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה בקשר עם יצירת זכויות חוזיות חדשות

DAC התקופה בשיעורים שנתיים שווים על פני פנסיה מופחת גין עסקי הב
המתייחס  ,בגין עסקי הפנסיה DAC - ה. לקבלת הכנסות מדמי ניהולהמשוערת 

  .נמחק במועד הביטול ,שבוטלו חוזי ניהול נכסיםל
  

מידי  תבודקמנורה ביטוח הממונה ב יתאקטוארה ,בהתאם להוראות המפקח  )2(
סיעוד ומחלות (ובריאות  בביטוח חיים  DAC-את ברות השבת ה תקופת דיווח

- בניכוי ה התחייבויות בגין חוזי ביטוחעל מנת לוודא שההבדיקה נערכת . )קשות
DAC  ושהפוליסות צפויות , מספיקה 1999בגין הפוליסות שנמכרו מאז שנת

ואת ההתחייבויות  DAC-נה את הפחתת היליצור הכנסות עתידיות שתכס
  . הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות, הביטוחיות

  
, הוצאות תפעול, וללות הנחות בגין ביטוליםכ, ההנחות המשמשות לבדיקה זו

ידי -הנקבעות על, תמותה ותחלואה, דמי ניהול צפויים, תשואה מנכסים
פי בדיקות ניסיון העבר - מדי שנה עלבמנורה ביטוח  הממונה יתאקטוארה

  . ומחקרים רלוונטיים עדכניים
  

נערכת בדיקה על מנת לוודא , בגין עסקי פנסיה DAC -לעניין ברות השבת ה  )3(
 -שחוזי ניהול הנכסים צפויים ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ה

DAC ואת הוצאות התפעול והעמלות בגין אותם חוזים.  
  

   :)Test Liability Adequacy( ביטוח חייםבדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי   )ו
 

מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה  תקהממונה בוד יתהאקטואר
עמלות והוצאות בניכוי , תביעות בגין נדחות מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי

 בריביתהתזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון . פרמיות והכנסות מהשקעות
הבדיקה נעשית   .תחת הנחות סבירות, ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות

, פוליסות פרט בבדיקת. בנפרד עבור פוליסות פרט ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות
שהונפקו ) לרבות הכיסויים שלהן(או ביחד לפוליסות הבדיקה נעשית ברמת המוצר 

ובמקרה של  ריסק יסודיותנפרד לפוליסות בתקופות שונות לפי סוגי השתתפות וכן ב
  .הבדיקה מתבצעת ברמת הקולקטיב הבודד, פוליסות קולקטיביות

  
, הוצאות תפעול, ל כוללות הנחות בגין ביטולים"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ

במנורה  ממונהה יתתמותה ותחלואה והן נקבעות על ידי האקטואר, תשואה מנכסים
עבור . ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים, בדיקותמדי שנה על פי ביטוח 

 פוליסות קולקטיביות הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד
  .ובכפוף למהימנות הסטטיסטית של ניסיון זה

  
  :תביעות תלויות  )ז

  
על  מנורה ביטוחבהתאם להערכת מומחי  מחושבות באופן פרטניתביעות תלויות 

ולאור גורמי התפתחות צפויים  סכומי הביטוחו בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח
חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות  .ממונהה יתשנקבעו על ידי האקטואר

ההוצאות העקיפות ליישוב תביעות אלו  .מחושב על פי ההסכמים שנחתמו עימם
  .חושבו על ידי האקטוארית הממונה

  
 אובדןההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח , מי גמלאותהפרשות לתשלו

וכן הפרשות לתביעות  ,ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן, כושר עבודה
כללו במסגרת ונהממונה  יתידי האקטואר- חושבו על, )IBNR(שאירעו אך לא דווחו 

  .התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ו
    

 )המשך( וחסכון ארוך טווח ביטוח חיים .1
  

  :חוזי השקעה  )ח
  

תקבולים בגין חוזי השקעה לא נכללים בסעיף פרמיות שהורווחו אלא נזקפים ישירות 
פדיונות ותום תקופה בגין חוזים אלה לא . בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעהלהתחייבויות 

נזקפים לדוח רווח והפסד אלא נגרעים ישירות מהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי 
  .השקעה

  
דמי הניהול הנגבים , חוזים אלה ההכנסות מהשקעות בשלבדוח רווח והפסד נזקפים 

חלקם  בשלוחוזי השקעה  התחייבויות בגין חוזי ביטוחשינוי בתשלומים ו, מהמבוטחים
  .עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות, של המבוטחים בהכנסות מהשקעות

    
  :הפרשה בגין השתתפות ברווחים של המבוטחים בביטוח קבוצתי  )ט

  
 נזקף לסעיף השינוי בהפרשה , כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף 

  . בדוח רווח והפסד שהורווחופרמיות 
  

  ביטוח כללי .2
  

  .להלן' טי סעיףראה  - הכרה בהכנסה   )א
    

, בין היתר, שייר כוללרוטו ובגין חוזי ביטוח ב שינוי בהתחייבויותתשלומים וסעיף   )ב
, הוצאות עקיפות לישוב תביעות, סילוק ועלויות טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו

הכוללת הפרשה (ההפרשה לתביעות התלויות  עדכוןתלויות שאירעו בשנת הדוח וכן 
     .שנרשמה בשנים קודמות) לעלויות ישירות ועקיפות בטיפול בתביעות

    
  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות  )ג
  

, טוחבסעיף התחייבויות בגין חוזי בי ותוהתביעות התלויות הכלול עתודות הביטוח
הכלול בסעיף נכסי ביטוח , וחלקם של מבטחי משנה בעתודה ובתביעות התלויות

חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על ,  והוצאות הרכישה הנדחות בביטוח כללי, משנה
, 1984-ה"התשמ, )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(עסקי ביטוח 
הנחיות המפקח ושיטות אקטואריות , )תקנות חישוב העתודות -להלן ( על תיקוניהן

 המיושמות בהתאם לשיקול דעתם של האקטוארים, מקובלות לחישוב תביעות תלויות
  .הממונים

  
 :כלהלן, מעתודות ביטוח ותביעות תלויותמורכב , סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  )ד

  
משקפת את דמי  )Unearned Premium Reserve(פרמיה שטרם הורווחה ל הפרשה  )1

   .דיווחהביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך ה
  

נרשמת במידה והפרמיה שטרם  )Premium Deficiency(הפרשה לפרמיה בחסר   )2
 אינה מכסה את העלויות הצפויות) רכישה הנדחותבניכוי הוצאות ה(הורווחה 

  . בגין חוזי הביטוח
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ו
    

  )המשך( ביטוח כללי .2
  
  :כלהלן, מעתודות ביטוח ותביעות תלויותמורכב , סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  )ד

 )המשך(
 

 :המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן תביעות תלויות  )3
  

תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה   3.1
הוצאות עקיפות . להלן 3.2בסעיף  כאמורלמעט לגבי ענפים , אקטוארית

התחשיב האקטוארי . לפי הערכה אקטוארית תותביעות נכלל בליישו
 ר"דעל ביטוח כללי  ידי האקטואר הממונה-בוצע על, מנורה ביטוחעבור 

ובגין  ,מנורה ביטוחב נושא משרהשהינו  ).F.IL.AA( אברהם לוונגליק
- על ,שומרה ביטוחשל ) למעט ענף רכב חובה(ההתחייבויות הביטוחיות 

 התחשיב. שומרה ביטוחב נושא משרהשהינו  ידי מר ניר הרמתי
ר אברהם "האקטוארי בענף רכב חובה בשומרה ביטוח מבוצע על  ידי ד

  .לוונגליק
  

קבע  שבהן ,בשיירמהתביעות התלויות  2%מהווים הביטוח  בענפי  3.2
אקטואר כי לא ניתן ליישם מודל אקטוארי עקב העדר מובהקות ה

בהתבסס על הערכה הידועות התביעות התלויות  נכללו , סטטיסטית
ת וחברמומחי  ,פרטנית לכל תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי דין

ההערכות . בתביעותשמטפלים ומומחים חיצוניים  תוביטוח המאוחדה
כוללות הפרשה מתאימה לסילוק והוצאות הטיפול אשר טרם שולמו 

  .ככל שנדרש, IBNERוכן בתוספת  לתאריך הדוחות הכספיים
  

  :עודף הכנסות על הוצאות   3.3
  

ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה (לגבי עסקים עם זנב תביעות ארוך 
ארוך ועשוי להמשך , גינואו לקביעת הנזק והפיצוי ב/על קרות הנזק ו

מחושב  ,יטיס וכלי שיכלי טי, חבויות ,רכב חובהכגון ענפי , )מספר שנים
בענף ערבויות , עודף הכנסות על הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר

בשומרה ביטוח  ).העודף - להלן (חוק מכר על בסיס חמש שנים מצטבר 
העודף על בסיס שב בענפי חבות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים מחו

  .חמש שנים מצטבר
  

על  ,לתקנות חישוב עתודות ולהנחיית המפקחבהתאם , מחושבהעודף 
 בתוספת ,תביעותוהוצאות רכישה בסיס ההכנסות מפרמיות בניכוי 
 לשנה 3% שלתשואה ריאלית שיעור  הכנסות מהשקעות המחושבות לפי

בטחי בניכוי חלקם של מ, )ללא תלות בתשואה בפועל על ההשקעות(
העודף המצטבר עד למועד   .לפי ענפי הביטוח ושנת החיתום, המשנה

הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה שחרורו משנת תחילת הביטוח בניכוי 
ובניכוי התביעות התלויות כפי שחושבו  ,בניכוי הוצאות רכישה נדחות

 התחייבויות בגין חוזי ביטוחנכלל בסעיף , )הצבירה -להלן (כמפורט לעיל 
 נזקף כהוצאה ,אם קיים, הגירעון .השקעה שאינם תלויי תשואה וחוזי

  .בדוח רווח והפסד
  

לעניין הנחיות לביטול שיטת העודף בענפים בהן קיימת הערכה 
 .להלן) 5('ג)5(37ראה באור , 2014, במרס 31החל מיום  אקטוארית
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  )המשך( ביטוח כללי  .2

  
  :כלהלן, מעתודות ביטוח ותביעות תלויותמורכב , סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  )ד

 )המשך(
 

 )המשך( :המחושבות לפי השיטות כמפורט להלן תביעות תלויות  )3
  

נלקחים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות  ושרידים שיבובים  3.4
בענפים שאינם . ההערכות האקטואריות של התביעות התלויות

סטטיסטיים נלקחים השיבובים בחשבון בעת הערכת הסיכון הכלול 
  .בתיקי התביעה על בסיס פרטני

  
וזאת בהתחשב בכך , להערכת הקבוצה התביעות התלויות הינן נאותות  3.5

 וכוללותשהתביעות התלויות מחושבות בעיקרן על בסיס אקטוארי 
  .IBNR -הפרשות מתאימות ככל שנדרש ל

  
  

הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים   )ה
הוצאות הרכישה  .שטרם הורווחו לפרמיות ותייחסהמת, פוליסות רכישתהמיוחסות ל

שנקבעו בתקנות , מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים
  . לפי הנמוך שבהם, לכל ענף בנפרד, השטרם הורווח מהפרמיהכאחוז , הפיקוח

  
עסקים המתקבלים מהמאגר הישראלי לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח   )ו

וסוכנויות ) לרבות ביטוח משותף(מחברות ביטוח אחרות , )הפול -להלן ( בישראל
בתוספת הפרשות לפי  דיווחהמתקבלים עד לתאריך ה דיווחיםנכללים לפי  ,חיתום
  .בהם תות הביטוח המאוחדוחברבהתאם לשיעור השתתפות  לוהכו, ןהעניי

  
  בריאותביטוח   .3

  
  .להלן' טי סעיףראה  - הכרה בהכנסה   )א
  
  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות  ) ב

  
תקנות (ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות מחושבות בהתאם להוראות המפקח 

ההתחייבויות מחושבות . כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות, )וחוזרים
, סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון, בהתאם לנתוני הכיסויים הרלוונטיים

  .'סכום הביטוח וכו
  

ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח בריאות וחלקם של מבטחי משנה בהן נקבעות על בסיס 
ר אברהם "ד(על ידי האקטואר הממונה במנורה ביטוח  המבוצעת, הערכה אקטוארית

למעט בענפי מחלות קשות , )שהינו נושא משרה במנורה ביטוח F.IL.AAלוונגליק 
מתבצעת ההערכה האקטוארית על ידי האקטוארית הממונה  בהם, וביטוח סיעודי

  .במנורה ביטוח על ביטוח חיים
  

, )פרמיה בחסר(הפרשה בגין הפסד צפוי בשייר , ת במידת הצורךוכוללההתחייבויות 
   .על בסיס אומדן תזרים מזומנים בגין החוזההמחושבת על בסיס הערכה אקטוארית 

  
  :הוצאות רכישה נדחות  ) ג

  
רכישה נדחות בביטוח בריאות כוללות עמלות לסוכנים ולמפקחי רכישה הוצאות 

 בביטוח בריאות DAC -ה. פוליסות חדשות רכישתבקשר ל, והוצאות הנהלה וכלליות
ומופחת בשיעורים  2005מחושב על פוליסות שנמכרו החל משנת  )מחלות ואשפוז(

 - בפוליסות שבוטלו ה. שנים 6 -אך לא יותר מ, שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה
DAC נמחק במועד הביטול.  
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( וחוזים לניהול נכסים חוזי ביטוח  .ו
  

  )המשך( בריאותביטוח   .3
  

  )המשך: (הוצאות רכישה נדחות  ) ג
  

הבדיקה נערכת על . DAC -מידי שנה בודק האקטואר הממונה את ברות ההשבה של ה
בגין הפוליסות שנמכרו  DAC -מנת לוודא שההתחייבויות בגין חוזי הביטוח בניכוי ה

 DAC -ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסינה את הפחתת ה, ותמספיק
  .  ל והעמלות בגין אותן פוליסותהוצאות התפעו, ואת ההתחייבויות הביטוחיות

      
תשואה , הוצאות תפעול, ההנחות המשמשות לבדיקה זו כוללות הנחות בגין ביטולים

מידי שנה על פי  ממונהאקטואר הההנקבעות על ידי , תמותה ותחלואה, מנכסים
  .בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים

  
   :)Liability Adequacy Test( בריאותביטוח י בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוז  )ד

 
בודק מדי שנה כי סך סכום העתודה בניכוי הוצאות רכישה נדחות  ממונההאקטואר ה

עמלות והוצאות בניכוי , מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי בגין תביעות
 בריביתהתזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוון . פרמיות והכנסות מהשקעות

הבדיקה נעשית   .תחת הנחות סבירות, ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות
 .בהתאם להנחיות המפקחברמת המוצר 

  
, הוצאות תפעול, ל כוללות הנחות בגין ביטולים"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ

הממונה במנורה  יתתמותה ותחלואה והן נקבעות על ידי האקטואר, תשואה מנכסים
עבור . ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים, מדי שנה על פי בדיקותח ביטו

 פוליסות קולקטיביות הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד
  .ובכפוף למהימנות הסטטיסטית של ניסיון זה

  
  תביעות תלויות  ) ה

  
הישירות והעקיפות ההוצאות , ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח סיעודי

נכללו במסגרת , )IBNR(וכן ההפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו , הנובעות מהן
   .ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח

        
    :הפרשה בגין השתתפות ברווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתי  )ו      

  
יף השינוי בהפרשה נזקף לסע, כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף 

  .פרמיות שהורווחו בדוח רווח והפסד
  
  מכשירים פיננסיים  .ז

  
  מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים  .1

  
נכסים . כסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיותנמכשירים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים 

מניות , נכסי חוב בלתי סחירים, נכסי חוב סחירים(פיננסיים כוללים השקעות פיננסיות 
מזומנים ושווי , אחריםחייבים , פרמיות לגביה: וכן נכסים פיננסיים אחרים כגון) ואחרות
כגון הלוואות ואשראי , נסיותמכשירים פיננסיים כוללים התחייבויות פינ, כמו כן. מזומנים

  .שנתקבלו ואשראי ספקים וזכאים אחרים
  

ההכרה הראשונית במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הינה לפי שווי הוגן ולגבי מכשירים 
בשווי ההוגן דרך רווח והפסד בתוספת כל עלויות העסקה הישירות הניתנות  נמדדיםשאינם 
  .מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים נמדדים כמפורט בהמשך, לאחר ההכרה הראשונית. לייחוס
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( מכשירים פיננסיים  .ז
  

  )המשך( פיננסיים שאינם נגזרים מכשירים  .1
  

  מזומנים ושווי מזומנים
  

שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן . מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי
ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנים להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר , קצר

  . ואינם מוגבלים בשעבוד חשופים לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  

יועדו כזמינים אשר , נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך : הקבוצות שתילאחת מלמכירה או שאינם מסווגים 

נכסים פיננסיים זמינים למכירה , לאחר ההכרה הראשונית. הלוואות וחייבים או רווח והפסד
ריבית למעט בגין , רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן. נמדדים לפי השווי ההוגן

) הפסדים(רווחים אשר נזקפים לרווח והפסד לסעיף  ,הפרשי שער המתייחסים למכשירי חובו
בגין נכסים לקרן הון כולל אחר ) הפסד(כרווח נזקפים  ,נטו והכנסות מימון, מהשקעות

הרווח או , במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך. פיננסיים זמינים למכירה
  . נזקף לדוח רווח והפסד ,שהוכר בעברכולל אחר ההפסד 
  

  שווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים הנמדדים ב
  

אם הוא מוחזק למסחר או אם , שווי הוגן דרך רווח והפסדמכשיר פיננסי מסווג כנמדד לפי 
  . יועד ככזה בעת ההכרה הראשונית בו

  
  הלוואות וחייבים

  
בעלי תשלומים קבועים או הניתנים , שאינם נגזריםהלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים 

ים לפי הלוואות וחייבים נמדד, לאחר ההכרה הראשונית. לקביעה שאינם סחירים בשוק פעיל
העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה ובניכוי 

  . הפרשות לירידת ערך
  

  מכשירים פיננסיים נגזרים  .2
  

עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות  ,נגזרים פיננסיים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן
, נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן, לאחר ההכרה הראשונית. לרווח והפסד עם התהוותן

  .כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד
  

  נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן  .3
  

 ךמשוער, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, צמודי מדדערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיות 
  .בכל תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( מכשירים פיננסיים  .ז
  

  ייעוד הנכסים הפיננסיים  .4
  

  :כדלקמןבלה החלטות לייעוד הנכסים יהקבוצה ק
  

הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות של חברת ביטוח מאוחדת נכסים   ) א
  ברווחי השקעות

  
הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים פיננסיים לא , נכסים אלומרבית 
מדובר : וזאת מהנימוקים הבאים, יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד, סחירים

אשר הצגתם לפי שווי הוגן מקטינה באופן , נפרדים ומזוהים, בתיקים מנוהלים
משמעותי עיוות חשבונאי של הצגת נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות לפי בסיסי 

כמו כן הניהול מתבצע לפי שווי הוגן וביצועי התיק , )MISMATCH(מדידה שונים 
והמידע לגבי , דתנמדדים לפי שווי הוגן בהתאם לאסטרטגיית ניהול סיכונים מתוע

באופן פנימי על ) וועדת ההשקעות הרלוונטית(המכשירים הפיננסיים מדווח להנהלה 
  .בסיס שווי הוגן

  
הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות , החוב הלא סחירים יחלק ממכשיר

             תוך, סווגו כהלוואות וחייבים, 2009אשר נרכשו בשנת , ברווחי השקעות
  . כמתאפשר על פי הוראת שעה שפרסם המפקח, ימוש בשיטת הריבית האפקטיביתש
  

ת יובשותפו ותתיקי ההשקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות כוללים השקע
יש לחברת הביטוח המאוחדת השפעה  ןאשר בה, ל"ן בחו"נדל יבנכס ותהמחזיק

ת וומוצגההוגן  ןלפי שוויית ונמדד אלה ותהשקע. IAS 28 -מהותית כהגדרתה ב
  .תופיננסי ותכהשקע

  
שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות של חברות ביטוח מאוחדות נכסים   ) ב

   )נוסטרו(משתתפות ברווחים 
  

שאינם כוללים נגזרים משובצים או שאינם מהווים  ,נכסים שאינם סחירים  )1
 נגזרים

  
אגרות חוב , )צ"ח ח"אג(נכסי חוב שאינם סחירים הכוללים אגרות חוב מיועדות 

סווגו , פקדונות בבנקים והלוואות, תעודות מסחריות, בלתי סחירות אחרות
מניות שאינן סחירות סווגו כנכסים פיננסיים זמינים  . כהלוואות וחייבים

  .למכירה
  

 ינם מהווים נגזריםאאו ש משובציםשאינם כוללים נגזרים  נכסים סחירים  )2
  

למעט , צת נכסים פיננסיים זמינים למכירהנכסי חוב ומניות סחירים סווגו לקבו
  .מלוות קצרי מועד ממשלתיות אשר יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד

  
 נגזרים ומכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם  )3

  
  .יועדו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד, סחיריםסחירים ושאינם , נכסים אלו

  
נכסים פיננסיים שהועברו אל חברת ביטוח מאוחדת מחברה מאוחדת שאינה   )4

  חברת ביטוח
  

אשר הועברו אל חברת ביטוח , לעיל) 2 -ו) 1נכסים פיננסיים כאמור בסעיפים 
מסווגים בחברת הביטוח , מאוחדת מחברה מאוחדת שאינה חברת ביטוח

וזאת בהתאם לסיווגם המקורי , המאוחדת בקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד
   .להלן) כאמור בסעיף ג בחברה המעבירה

  
 מכשירים פיננסיים המוחזקים על ידי חברות בנות שאינן חברות ביטוח  )ג
  

, חברות הבנות שאינן חברות ביטוחחברה והכל הנכסים הפיננסיים הסחירים של ה  
למעט ניירות ערך שהועברו מחברת ביטוח , וי הוגן דרך רווח והפסדיועדו לקבוצת שו

בהתאם , מאוחדת לחברה ומסווגים בדוח המאוחד כמכשירים פיננסיים זמינים למכירה
  .לסיווגם המקורי בחברה המעבירה
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  .ז

  
  קביעת השווי ההוגן  .5

  
נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך פעיל  מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוקהשווי ההוגן של 

השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש , אין שוק פעיל מכשירים פיננסיים שלהםבגין . דיווחה
, שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק. בשיטות הערכה

היוון תזרימי מזומנים או , נוכחי של מכשיר אחר דומה במהותוהתייחסות לשווי השוק ה
, הלוואות ופיקדונות, השווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות. שיטות הערכה אחרות

  .'ז 13ראה באור  ,מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים
  

  התחייבויות פיננסיות  . 6        
  

  עלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות ב  .א    
  

ואשראי נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן  אגרות חוב, כתבי התחייבות
לאחר ההכרה ). עלויות גיוס הלוואה, לדוגמה(בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות 

הלוואות ואשראי נושאי ריבית מוצגים לפי עלות מופחתת תוך שימוש , הראשונית
ות בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחס

  . ישירות
  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד  .ב  
  

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד מתייחסות לנגזרים 
  .להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם

  
  גריעת מכשירים פיננסיים  .7

  
  פיננסייםנכסים 

  
 או; פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי נכס פיננסי נגרע כאשר

מעבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או  קבוצההכאשר 
ללא , נוטלת על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד שלישי

יכונים וההטבות הקשורים לנכס או ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הס, יכוב משמעותיע
באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך בידיה לא העבירה ולא הותירה 

 .העבירה את השליטה על הנכס
 

  התחייבויות פיננסיות
  

. בוטלה או פקעה, דהיינו ההתחייבות נפרעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת
  ):הקבוצה(התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב 

  
בסחורות או , בנכסים פיננסיים אחרים, פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן  •

 או, שירותים
  .משוחרר משפטית מההתחייבות  •
  

  .להלן 1'ראה סעיף יד, נכסים פיננסייםלעניין ירידת ערך   .8  
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  רכוש קבוע  .ח

  
  הכרה ומדידה  .1

  
בניכוי פחת שנצבר , בתוספת עלויות רכישה ישירותפריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות 

  .והפסדים מירידת ערך
  
מהוונת כחלק , בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס המהווה חלק, תוכנה שנרכשה עלות

  .מעלות ציוד זה
  

עלויות אשראי וכן כל עלות נוספת שניתן , עלות נכס בהקמה כוללת את עלות החומרים
  .לפעול באופן שהתכוונה ההנהלהשיוכל כך לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב 

   
  עלויות עוקבות  .2

  
ש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי עלות החלפת חלק מפריט רכו

כי התועלת הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדידה 
עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח . הערך בספרים של החלק שהוחלף נגרע. באופן מהימן

  .והפסד עם התהוותן
  

  פחת  .3
  

והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל פחת נזקף לדוח רווח 
  . חלק מפריטי הרכוש הקבוע

  
  :שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בתקופה השוטפת ובתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן

    
4% - )למעט מרכיב הקרקע( בניינים

  החזויהלאורך תקופת השכירות  -  שיפורים במושכר
  15% -  כלי רכב

  33%-25% -  וציוד היקפימחשבים 
  15%-6% -  משרדי ריהוט וציוד

      
  

שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי ב פעםאורך החיים השימושיים נבחן לפחות 
  .באופן של מכאן ולהבא

  
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד 

נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד . נגרעשבו הנכס 
המחושב כהפרש בין התמורה (רווח או הפסד מגריעת הנכס . הטבות כלכליות מהשימוש בנכס

נכלל בדוח רווח והפסד בתקופה בה נגרע ) נטו מהגריעה והעלות המופחתת בדוחות הכספיים
  .הנכס

  
  שינוי ייעוד  .4    

  
כגון הפסקת , ייעודן להשקעה מתבצעת כאשר יש שינוי ב"נכס מרכוש קבוע לנדלהעברת 

  .הסכם שכירות תפעולית עם צד שלישי או שימוש בנכס על ידי הבעלים
  

כגון התחלת , ייעודן להשקעה לרכוש קבוע מתבצעת כאשר יש שינוי ב"העברת נכס מנדל
  .שימוש בנכס על ידי הבעלים

  
  .ן להשקעה לרכוש קבוע הוא השווי ההוגן במועד המעבר"המועבר מנדלהעלות של הנכס       
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  ן להשקעה"נדל  .ט

  
ן "בתקופות עוקבות הנדל. רכישה ישירותן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות "נדל

  .כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד, וגןלהשקעה נמדד לפי שווי ה
  

ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל
ן והינם בעלי הידע "ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל

  .להלן' ב 9ראה באור  .הנדרשים ןוהניסיו
  

  חכירות  .י
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 
  .IAS 17- פי הכללים להלן שנקבעו ב-ההתקשרות על

  
  חכירה מימונית  .1

  
 לשימושהועברו לקבוצה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים , בחכירה מימונית

נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור . נכס החכורב
ולאחר מכן מופחת לאורך , כחי של תשלומי החכירה המינימלייםהנכס החכור או הערך הנו

ההתחייבות בגין  .הקצרה מבין השתיים, תקופת החיים השימושיים שלו או תקופת החכירה
רה מוקצים בין הוצאות המימון תשלומי החכירה מוצגת בערך נוכחי כאשר תשלומי החכי

  .ופרעון של ההתחייבות בגין החכירה לפי שיטת הריבית האפקטיבית
  

  חכירה תפעולית  .2
  

 בשימושבהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים , הסכמי חכירה
פסד  רווח והדוח תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ב. מסווגים כחכירה תפעולית, נכס החכורב

  .באופן שוטף על פני תקופת החכירה
  
  
  השקעות בחברות כלולות  .יא

  
, חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן

 .  שליטההושגה בהן אך לא 
  

 ההשקעה, לפי שיטת השווי המאזני. השווי המאזני פי שיטתעל  מטופלתההשקעה בחברות כלולות 
לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק דוח על המצב הכספי בחברות הכלולות מוצגת ב

   .של החברות הכלולות כולל אחר) הפסד(רווח לרבות , הקבוצה בנכסים נטו
  

ובוצעו בתיקי ההשקעות של פוליסות , השקעות בשותפויות אשר לקבוצה יש השפעה מהותית בהן
ראה גם סעיף (פלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו לפי שוויין ההוגן טו, משתתפות ברווחי השקעות

  ).לעיל) א)(4('ז
  

ומאותו מועד מטופלת ההשקעה , שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית
מודדת הקבוצה את , במועד איבוד ההשפעה המהותית. IAS 39 כנכס פיננסי בהתאם להוראות 

התמורה בתוספת וההפרש בין השווי ההוגן של ההשקעה הנותרת , הוגןההשקעה שנותרה בשווי 
נזקף לדוח , במועד המימוש שהתקבלה ממימוש חלק מההשקעה ובין הערך בספרים של ההשקעה

במועד זה מסווגת הקבוצה מחדש סכומים מצטברים שהוכרו קודם לכן ברווח , כמו כן. רווח והפסד
החברה הכלולה היתה מממשת ישירות את הנכסים או  באותו אופן שהיה נדרש אם, כולל אחר

  .ההתחייבויות הקשורים
  

המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  .בדוחות הכספיים של הקבוצה
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  צירופי עסקים ומוניטין   .יב

  
עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה . צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה

  . שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת
  

  .ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסדעלויות רכישה 
  

, החברה מבצעת סיווג וייעוד של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזיים, בעת רכישת עסק
  .התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים במועד הרכישה

  
שאינן מקנות שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות , מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות

אם סכום . שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו
  .ברווח שנוצר במועד הרכישה חברה מכירהה, המוניטין שהתקבל הינו שלילי

  
  

   מוחשיים בלתינכסים   .יג
  

ת עלויות נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספ
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד . רכישה ישירות

נכסים בלתי מוחשיים מוצגים על פי עלותם בניכוי הפחתה , לאחר ההכרה הראשונית. הרכישה
  . ת ערך שנצברוומצטברת ובניכוי הפסדים מיריד

  
יים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימוש

וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך 
אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם ). להלן 4'ידראה גם סעיף (

האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה אם . הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה
השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי , כאמור

ובאותו מועד נבחנת גם ירידת ערך ומופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך , מכאן ולהבא
  .החיים השימושים שלו

  
רך חיים שימושיים מוגדר מופחתים על פני אורך החיים השימושיים נכסים בלתי מוחשיים בעלי או

שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על 
תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי עם אורך . כך שקיימת לגביהם ירידת ערך

  . ל סוף שנהחיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכ
  
   עלויות פיתוח תוכנה  .1
  

; הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח
ולקבוצה , צפויה הטבה כלכלית עתידית מהפיתוח; התוכנה ישימה מבחינה טכנית ומסחרית

שהוונה כוללת  הוצאה . כוונה ומקורות מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה
הוצאות פיתוח . לשימושו המיועדוישירות להכנת הנכס  ושכר עבודה ישיר שניתן לייחס

  .אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן
  
  
  תוכנות  .2
  

תוכנות המהוות חלק . כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות הקבוצהנכסי 
מסווגות כרכוש , התוכנות המותקנות עליהאשר אינה יכולה לפעול ללא , אינטגרלי מחומרה

לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת  תרישיונו, לעומת זאת. קבוע
  .מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים, לחומרה
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  עלויות עוקבות  .3
  

אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית וכרות כנכס בלתי מוחשי עלויות עוקבות מ
לרבות עלויות הקשורות , כל העלויות האחרות. העתידית הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו

  .נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן, פותחו באופן עצמישלמוניטין או מותגים 
  
  הפחתה  .4
  

הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי 
  .מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש ,פרט למוניטין, של הנכסים הבלתי מוחשיים

  
  :אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו כדלקמן

  
עודף עלות המיוחס , שנים 5ביטוח נרכש מופחת על פני  עודף עלות המיוחס לתיק  )א

שנים ועודף עלות  10-20לקשרי  סוכנים של סוכנות ביטוח מאוחדת מופחת על פני 
  .שנים 6המיוחס לשם מסחרי מופחת על פני 

  
ה של מבטחים פנסיה והמיוחס לתיק לקוחות מופחת על שנוצר ברכישת עלות ףעוד  )ב

  .שנים 20פני 
  

עלות שנוצרו ברכישת זכויות ניהול קופות גמל וקרנות נאמנות והמיוחסים עודפי   )ג
 .)להלן 5ראה באור ( שנים 10עד  5לתיקי לקוחות מופחתים על פני תקופה של 

  
  .שנים 4-8בקו ישר על פני  ותמופחת  - תוכנות   )ד

  
 האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת

  .דיווח
  

  והפרשות לחובות מסופקים ירידת ערך  .יד
  

  :אם קיימת ירידת ערך כמפורט להלן דיווחהקבוצה בוחנת בכל תאריך 
  

  השקעות פיננסיות  .1
  

  המוצגים בעלות מופחתתפיננסיים נכסים   .א
  

קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן לירידת ערך ראיה אובייקטיבית 
ראיות . תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרהשלילי על אומדן 

לרבות קשיי נזילות ואי , לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים
  .יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית

  
הקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי נכסי חוב המסווגים להלוואות וחייבים ברמת 

  .הנכס הבודד
  

הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים  כי צפויקיימת ראיה אובייקטיבית ו במידה
סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין , המוצגים בעלותם המופחתת

המהוונים , והערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידייםבספרים הנכס  יתרת
שיעור הריבית (הנכס הפיננסי  בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של

באמצעות רישום  נתמוקט הנכס יתרת). האפקטיבית שחושב בעת ההכרה הראשונית
  . לדוח רווח והפסד פתהנזקהפרשה 

  
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את 

כאמור נזקף  ביטול. השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד
  .לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר
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  )השקעות( השקעות פיננסיות  .1

  
  זמינים למכירהפיננסיים נכסים   .ב

  
כוללת , נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הונייםשל   לירידת ערךהראיה 

ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת 
הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת , שינויים בסביבה הטכנולוגית

יה תלו, הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת. החברה שהנפיקה את המכשיר
מובאות בחשבון התנודתיות , במסגרת הבחינה, כאשר, דיווחבנסיבות בכל תאריך 

בשיעור ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן 
מעל שנה ובלבד  והינ שהנכס הפיננסי מוחזקזמן המשך אם או  ומעלה 20%כולל של 

ההפסד המצטבר שנזקף , כאשר קיימת ראיה לירידת ערך .10%שירידת הערך עולה על 
לבין ) בניכוי הפסדים קודמים מירידת ערך(הנמדד כהפרש בין עלות הרכישה , להון

בתקופות . מועבר מההון ומוכר כהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסד, השווי ההוגן
הון כרווח כולל ביטול הפסד מירידת ערך אינו נזקף לרווח והפסד אלא נזקף ל, עוקבות
  .אחר

  
 כוללות, נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חובראיות לירידת ערך של 

השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים שחד או יותר אאירוע 
ראיות לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים . מהנכס לאחר מועד ההשקעה

כאשר קיימת . י נזילות ואי יכולת לעמוד בתשלומי קרן או ריביתלרבות קשי, פיננסיים
בין עלות  הנמדד כהפרש, רווח כולל אחרההפסד המצטבר שנזקף ל, ראיה לירידת ערך

הפחתות לפי שיטת הריבית האפקטיבית והפסדים , בניכוי תשלומי קרן(הרכישה 
. ך בדוח רווח והפסדמוכר כהפסד מירידת ער, לבין השווי ההוגן) קודמים מירידת ערך

מבוטל כאשר ניתן לייחס שיוחס למכשיר חוב בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך 
באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד 

  .ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר. מירידת הערך
  
  ביטוח משנה  .2

    
 ןתואינן משחררות אחברות הביטוח המאוחדות ההתחייבויות של מבטחי המשנה כלפי   .א

  .כלפי המבוטחים על פי פוליסות הביטוח ןמהתחייבויותיה
  

עלול לגרום , אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי ביטוח המשנה, מבטח משנה
  .הפסדיםלחברות הביטוח המאוחדות 

  
ת הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי ומבצעחברות הביטוח המאוחדות   .ב

   .ועל בסיס עומק החוב משנה שגבייתם מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות
חברות ת ומתחשב הביטוחיות תבהתחייבויובקביעת חלקם של מבטחי המשנה , בנוסף

לקם כאשר ח. בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה, בין היתר, הביטוח המאוחדות
חלקם של אותם מבטחי משנה , של מבטחי המשנה כאמור מחושב על בסיס אקטוארי

המביאה בחשבון את כלל גורמי , שבקשיים מחושב בהתאם להמלצת האקטואר
בין , בעת עריכת ההפרשותחברות הביטוח המאוחדות ת ומתחשב, כמו כן. הסיכון
 ןפירעורויות בדרך של התקש סיום( CUT OFFבנכונות הצדדים להגיע להסכמי , היתר

  .במטרה לצמצם את החשיפה) סופי של החובות
  
  פרמיה לגבייה  .3

  
בהתאם לגיל החוב ובנוסף נקבעת  מחושבתה יבגין פרמיות לגבילחובות מסופקים  ההפרש

  . באופן ספציפי בגין חובות שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק
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  נכסים שאינם פיננסיים  .4

  
הוצאות רכישה  למעט(הקבוצה בוחנת אפשרות לירידת ערך של נכסים שאינם פיננסיים 

כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים  ,)ן להשקעה ונכסי מס נדחים"נדל, נדחות
 תיתרבמקרים בהם . השבה-תבר האינ בספרים ת הנכסיםשיתר בנסיבות המצביעים על כך

מופחתים הנכסים לשווי , ההשבה שלהם-עולה על הסכום בר בספריםהנכסים הלא פיננסיים 
  .נטו ושווי שימוש, הגבוה מבין מחיר המכירהההשבה הוא -השווי בר. ההשבה שלהם-בר
  

לפי שיעור ניכיון לפני מס בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים 
בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים . המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס

הפסדים מירידת . השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס-נקבע סכום בר
  .הוצאות הנהלה וכלליות ערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף

  
  :להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים םדייהקריטריונים הייחו  

  
  מוניטין  )א  

  
מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל , לצורך בחינת ירידת ערך

שצפויות להפיק תועלת מצירוף , אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה
  .העסקים

  
או לעיתים קרובות , בתום כל שנה, ך ירידת ערךהקבוצה בוחנת את המוניטין לצור

  .יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך
  

ההשבה של יחידה מניבת - ירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על ידי בחינת סכום בר
כאשר . שאליה מתייחס המוניטין) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(מזומנים 

) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(השבה של יחידה מניבת מזומנים - כום ברס
או קבוצה של יחידות מניבות (של יחידה מניבת מזומנים  בספריםמהיתרה נמוך 

  . המיוחס ראשית למוניטין מוכר הפסד מירידת ערך, שאליה הוקצה המוניטין) מזומנים
  

  חברות כלולות  )ב  
  

אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף , לאחר יישום שיטת השווי המאזני, הקבוצה קובעת
אם  דיווחהקבוצה קובעת בכל תאריך . בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות

במידה ויש צורך . קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
בין סכום בר ההשבה של ההשקעה בסכום ההפרש , מוכר הפסד מירידת ערך, בכך

סכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין שווי . דוחות הכספייםבבחברה הכלולה לבין ערכה 
שב בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי המזומנים נטו והוגן ושווי שימוש המח

ההפסד מירידת ערך נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף חלק . ה החברה הכלולהיקשמפ
  .נטו, כלולותחברות  ברווחי

  
  הון מניות  .טו
  

  .להנפקת מניות מוצגות כהפחתה מההוןישירות  עלויות המתייחסות
  

  הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל   .טז
  

  הטבות לזמן קצר  .1
  

לביטוח מעסיק הבראה והפקדות , ימי חופשה, הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות
התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית  .לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם , להשתתפות ברווחים
  .את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך( הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל   .טז
  

  העסקהסיום הטבות לאחר   .2
  

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי . בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה
  ). נכסי תוכנית - להלן (הפקדות בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה 

  
  ת הפקדה מוגדרתיוכנות  .א

  
משלמת הקבוצה באופן קבוע תשלומים מבלי  ,פיצויי פיטוריןלחוק  14בהתאם לסעיף 

גם אם בקרן לא , שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים
הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות 

הפקדה  תוהקבוצה בתכני הפקדות. העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
  .במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד נזקפות כהוצאה לרווח והפסד, מוגדרת

  
  תכנית הטבה מוגדרת  .ב

  
, לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין

ההתחייבות בשל . אשר לפיו זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או פרישתם
החישוב . י שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויהסיום העסקה נמדדת לפ

וזאת על בסיס , האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים
הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים . הערכה של עיתוי התשלום

ועד פרעונן אשר מ, לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות, העתידיים הצפויים
  .דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה

  
הקבוצה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן 

נכסי התוכנית הינם ). נכסי התוכנית –להלן (שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח 
. ליסות ביטוח כשירותנכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפו

   .נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה
  

אינו מהווה נכסי  חברת ביטוח מאוחדתמרכיב הפיצויים בפוליסות שהופקו על ידי 
  . תוכנית ומקוזז מההתחייבויות בגין חוזי הביטוח

  
ל המצב הכספי מייצגת את הערך ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח ע

בניכוי , הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית
  .עלות שירותי העבר

  
  . רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו

  
  הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך  .3

  
שאינן מתייחסות , לעובדים לטווח ארוךאחרות המחויבות נטו של הקבוצה בגין הטבות 

היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין , לתכניות הטבה לאחר העסקה
סכום הטבות אלו מהוון לערכו . שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות

שואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות שיעור ההיוון נקבע בהתאם לת. הנוכחי
  . שהמטבע שלהן ומועד הפירעון שלהן דומים לתנאי המחויבויות של הקבוצה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  עסקאות תשלומים מבוססי מניות  .יז
  

  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים  )1    
  

נמדדה  )מנורה ביטוחל "לשעבר מנכ(החברה ל "תוכנית הקצאת מניות שהוענקו למנכעלות 
  .לפי השווי ההוגן במועד ההענקה של המכשירים ההוניים שהוענקו

  
יחד עם גידול מקביל בהון על פני  כהוצאת שכר עלות תוכנית ההקצאה מוכרת ברווח והפסד

זכאי לגמול  החברה ל"עד שבו מנכומסתיימת במו, התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים
ההוצאה המצטברת המוכרת בגין תוכנית ההקצאה בכל מועד ). תקופת ההבשלה -להלן (

משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב , דיווח עד למועד ההבשלה
  .  לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר מנורה ביטוחביותר של 

  
  המסולקות במזומן עסקאות  )2
  

עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש 
השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני . להלן 34ראה פרטים נוספים בבאור , במודל תמחור מקובל

ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח . תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות
  .כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד, י ההוגן עד לסילוקהלפי השוו

  
  הפרשות  .יח
  

, משפטית או משתמעת, מוכרת כאשר לקבוצה יש מחוייבות נוכחיתIAS 37  -בהתאם להפרשה 
שימוש ידרש יוכאשר צפוי כי , הניתנת לאמידה בצורה מהימנה, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

  .המחויבותאת לסלק על מנת  במשאבים כלכליים
  

) משפטית או משתמעת(הפרשה בגין תביעות משפטיות מוכרת כאשר לקבוצה מחוייבות קיימת 
כי הקבוצה תידרש ) more likely than not(יותר סביר מאשר לא ו, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

  . הימןלמשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד את המחוייבות באופן מ
  

  הכרה בהכנסה  .יט
  

  :פרמיות  .1
  

לרבות פרמיות חסכון ולמעט תקבולים בגין , בריאותבביטוח ו פרמיות בביטוח חיים  )א
  .חוזי השקעה נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתן

מנורה או באופן יזום על ידי , ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה
ברווחים השתתפות המבוטחים . בכפוף להוראות כל דין, עקב פיגורים בתשלוםביטוח 

  .נוכה מהפרמיותמבפוליסות 
  

הפרמיות . פרמיות בביטוח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקה חודשיים  )ב
ההכנסות מפרמיה ברוטו ושינויים . לתקופת ביטוח של שנה ןבעיקר מתייחסות

  .ת שהורווחו ברוטונרשמים בסעיף פרמיו, בפרמיה שטרם הורווחה בגינה
  

אך לא לפני תחילת תקופת הפרמיה  ןפירעובעת  ותבענף רכב חובה נרשמ פרמיות
  .הואיל והכיסוי הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיההביטוח 

  
פרמיות בענף דירות המבוטחות כבטוחה למשכנתא נרשמות כהכנסה בהגיע מועד 

  ).מדי חודש(גבייתן 
  
כהכנסות  ותנרשמ דיווחמפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך ה פרמיות
כוללים חידושים , בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות, דוחות התפוקה החודשיים .מראש

  .אוטומטיים של פוליסות שמועד החידוש שלהן הגיע
  

, ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות
בכפוף להוראות כל דין ובניכוי , דמי הביטוח ןפירעוובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי 

  .על בסיס ההסכמים שבתוקף, השתתפות המבוטחים ברווחים
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  )המשך( חשבונאיתעיקרי המדיניות ה  -: 2באור 
  
  )המשך( הכרה בהכנסה  .יט

  
  :דמי ניהול  .2

  
  :תלויי תשואהוחוזי השקעה דמי ניהול בגין חוזי ביטוח   )א
  

דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת החיסכון של   
  .המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים

  
  :דמי הניהול כוללים את המרכיבים דלקמן  
  .דמי ניהול קבועים בלבד - 2004, בינואר 1-פוליסות שנמכרות החל מ  
  .דמי ניהול קבועים ומשתנים - 2003, בדצמבר 31בגין פוליסות שנמכרו עד ליום   

  
ונרשמים על בסיס  ןהחיסכודמי הניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבועים מצבירת   

  . צבירה
  

 - בינואר ועד ה 1 -מה(הרווח הריאלי השנתי דמי הניהול המשתנים מחושבים כשיעור מ  
חיוביים דמי ניהול משתנים  רקניתן לגבות . בניכוי דמי הניהול הקבועים) בדצמבר 31

  .ובניכוי סכומים שליליים שנצברו בשנים קודמות
  

במהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על בסיס צבירה בהתאם לתשואה   
בחודשים בהם התשואה הריאלית שלילית . ככל שהיא חיובית, החודשית הריאלית

במצטבר  ונגבשמוקטנים דמי הניהול המשתנים עד לגובה סך דמי הניהול המשתנים 
ניהול במהלך השנה  תשואה שלילית שלא בוצע בגינה הקטנה של דמי. מתחילת השנה

   .תנוכה לצורך חישוב דמי הניהול המשתנים מתשואה חיובית בשנה העוקבת, השוטפת
  

לעניין דמי הניהול אשר יגבו בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה אשר יופקו   
  .להלן 'ב 28באור ראה  ,2013בינואר  1 החל מיום

 
  :וניהול תיקים קרנות נאמנות, קופות גמל, דמי ניהול מקרנות פנסיה  )ב

  
הכנסות מניהול קרנות פנסיה נזקפות על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים ועל בסיס 

נזקפות וניהול תיקים קרנות נאמנות  ,הכנסות מניהול קופות גמל .התקבולים מהעמיתים
  .על בסיס יתרות הנכסים המנוהלים

  
' ב 28ראה באור  ,2013, בינואר 1דמי הניהול אשר יגבו בקופות גמל החל מיום  לענין
  .להלן

  
  :עמלות  .3

  
  .נזקפות בעת התהוותןמאוחדות הכנסות מעמלות בסוכנויות ביטוח 

  
בהתאם להסכמים עם , הכנסות מעמלות ממבטחי משנה נזקפות במועד הזכאות לקבלתן

  .מבטחי המשנה
  

נזקפות לדוח רווח , הכפופות לביצוע בפועל של הנפקה, וניהולהכנסות מעמלות חיתום 
, והפסד רק לאחר הנפקת ניירות הערך או במועד שהתגבשו התחייבויות המנפיקים והקונים

  .לפי המוקדם ובמקביל נזקפות ההוצאות הכרוכות בביצוען
  

  הכנסות מימון והוצאות מימון, נטו, מהשקעות) הפסדים(רווחים   .כ
  
נכסי בגין והפרשי הצמדה הכנסות מימון כוללים הכנסות ריבית ומהשקעות נטו ) הפסדים(רווחים 

 ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה) הפסדים(רווחים , הכנסות מדיבידנדים, חוב
סיים שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננ, והפסדים שהועברו לרווח והפסד בגין ירידות ערך קבועות

שינויים בשווי ההוגן של נגזרים המוצגים כהתחייבויות  ,המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 ממטבע חוץ) הפסדים(רווחים , הפסדים מירידות ערך קבועות בנכסי חוב שאינם סחירים ,פיננסיות

  . להשקעהן "ן להשקעה והכנסות מדמי שכירות של נדל"שינויים בשווי ההוגן של נדל, בגין נכסי חוב
  

ממימוש השקעות המחושבים כהפרש בין תמורת המימוש נטו ובין העלות ) הפסדים(רווחים 
  . המקורית או העלות המופחתת ומוכרים בעת קרות אירוע המכירה

  
  .מדווחים בנטוהפיננסיות רווחים והפסדים מהפרשי שער ושינויים בשווי ההוגן של ההשקעות 
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  )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות   -: 2אור ב
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  .כא
  

הנכללות בסעיף תשלומים , הוצאות הנהלה וכלליות מסווגות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות
הנכללות בסעיף , להוצאות הקשורות ברכישה, ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

וליתרת הוצאות הנהלה וכלליות אחרות הנכללות הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , עמלות
המבוססים על הוצאות ישירות , הסיווג נערך בהתאם למודלים פנימיים של הקבוצה. בסעיף זה

  .שנזקפו והוצאות עקיפות שהועמסו
  

  כנסההמסים על ה  .כב
      

וח הוצאת מסים על הכנסה נזקפת לדוח רו. הוצאת מסים על הכנסה כוללת מסים שוטפים ונדחים
נזקפת , במקרים אלו. והפסד אלא אם המס נובע מעסקה או אירוע אשר מוכרים ישירות בהון

  .הוןסעיף המתייחס בלהשפעת המס 
  

על כשהוא מחושב , המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה
מעשה עד לתאריך או אשר חקיקתם הושלמה ל, ובהתבסס על חוקי המס שנחקקושיעורי המס פי 
  .וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות, דיווחה
  

בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים , ההכרה במסים נדחים הינה בהתאם לגישה המאזנית
  . של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים

  
, שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשוהמסים הנדחים נמדדים לפי 

  . דיווחבהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך ה
  

שכנגדה ניתן יהיה לנצל את , נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת
ובמידה ולא צפוי כי הטבות , וחדיונכסי המסים הנדחים נבדקים בכל תאריך . ההפרשים הזמניים

  .הם מופחתים, המס המתייחסות תתממשנה
  

בחישובי המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות 
  . כל עוד מכירת ההשקעות בחברות המוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין, בחברות מוחזקות

  
יוצרת החברה המקבלת , נד מרווחים הכרוכים בתוספת מסבמקרה בו צפויה חברה לחלק דיביד

  .בגין חלוקת הדיבידנד, עתודה למס בגין תוספת המס שהיא עשויה להתחייב בה
  

נרשם לפי שיעור המס החל על החברה  יםהמאוחד ותמס נדחה בגין עסקאות בינחברתיות בדוח
  .הרוכשת

  
  רווח למניה  .כג
  

הרווח הבסיסי למניה . ה לגבי הון המניות הרגילות שלהלמניבסיסי מציגה נתוני רווח  החברה
במספר הממוצע  חברהמחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות של ה

חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות . המשוקלל של המניות שהיו במחזור במשך התקופה
  .וכפל במספר המניות שבידי החברהמחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מ

  
  עלויות אשראי   .כד
  

נכס כשיר הינו . הקמה או ייצור נכסים כשירים, הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות ברכישה
נכס אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא כולל רכוש 

, מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמוהיוון עלויות האשראי . קבוע ותוכנות מחשב
ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל , התחילו הפעולות להכנת הנכס ונצברו עלויות אשראי
   .הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
   חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSוי לתקני גיל  .כה

  
1 SAI - הצגת דוחות כספיים  

  
 . אשר עוסק בהצגת רווח כולל אחר, IAS 1 -תיקון ל IASB -פרסם ה 2011בחודש יוני 

  
למשל בעת (יותר  תמאוחר תקופההפסד בוניתן להעבירם לרווח ר שאפריטים , בהתאם לתיקון
  . הפסד לעולםויוצגו בנפרד מפריטים שלא יועברו לרווח  , )גריעה או יישוב

  
   .2013, בינואר 1ות המתחילות ביום התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתי

  
  .2013ה תאמץ את התיקון בדוחות הכספיים החל ממועד יישום התקן בשנת חברה

  
91 SAI )הטבות עובד - )מתוקן  

  
  :עיקרי התיקונים הם. IAS 19-פרסם מספר תיקונים ל IASB - ה
  
) לשעבר רווחים והפסדים אקטואריים(נטו , מדידה מחדש של התחייבות להטבה מוגדרת  -

  .לעולם לרווח או הפסד תיזקףתוכר ברווח הכולל האחר ולא 
  .אשר אפשרה דחייה של רווחים או הפסדים אקטואריים מבוטלת, "הרצועה"שיטת   -
הכנסות בגין נכסי התכנית תוכרנה ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש   -

התשואה על נכסי התכנית למעט הכנסות . למדידת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים
יכללו כחלק מהמדידה מחדש של ההתחייבות להטבה , הכלולות ברווח והפסד, כאמור
  .מוגדרת

ר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצ  -
  .הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות

  .עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידית  -
  

 .2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושםהתקן 
   .אימוץ מוקדם אפשרי

  
  .לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, ערכת הקבוצהלה
  
  

IAS 32  - 7 -הצגה ו: מכשירים פיננסיים IFRS  - גילוי: מכשירים פיננסיים  
  
בנושא קיזוז נכסים פיננסיים ) IAS 32 -התיקונים ל -להלן ( IAS 32-פרסם תיקונים ל IASB - ה

קיימת באופן "את משמעות המונח , בין היתר, מבהירים IAS 32 - התיקונים ל. והתחייבויות פיננסיות
 IAS 32 -התיקונים ל). הזכות לקזז - להלן " (זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז) currently(מיידי 
כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים , בין היתר, קובעים

כמו . במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדיםהרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם 
אסור שהיא , קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי IAS 32 -התיקונים ל, כן

או שיהיו אירועים שיגרמו , תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול
  .לפקיעתה

  
בנושא קיזוז נכסים פיננסיים ) IFRS 7 -התיקונים ל - להלן ( IFRS 7-לפרסם גם תיקונים  IASB - ה

לתת מידע על זכויות , בין היתר, נדרשת החברה IFRS 7 -בהתאם לתיקונים ל. והתחייבויות פיננסיות
כמו כן נדרש לתת מידע על הרכב , )כגון הסכמים בנושא בטוחות(קיזוז ועל הסדרים קשורים 
מידע על סכומים הכפופים להסדרים שמאפשרים קיזוז אולם אינם  הסכומים שקוזזו וכן לתת

  . IAS 32 - עומדים בכל הקריטריונים לקיזוז שנקבעו ב
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע מוייוש IAS 32 -התיקונים ל
אולם נדרש לתת גילוי לעובדה זו וכן לתת את הגילויים , אימוץ מוקדם אפשרי .2014 ,בינואר

 החללמפרע  ייושמו IFRS 7 -התיקונים ל. כאמור לעיל  IFRS 7-הנדרשים על פי התיקונים ל
  .2013, בינואר 1מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כה

  
IAS 32  - 7 -הצגה ו: מכשירים פיננסיים IFRS  - המשך( גילוי: מכשירים פיננסיים(  

  
 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא  IAS 32-ל יקוניםלת ,החברה להערכת

  .ייכללו בדוחות הכספיים של החברה IFRS 7 -הנדרשים לפי התיקונים להגילויים 
  
9 IFRS - מכשירים פיננסיים 

  
, מכשירים פיננסיים -  IFRS 9 של) phase 1(החלק הראשון בשלב הראשון פרסם את  IASB-ה .1

) התקן - להלן ( IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 39החלפת  כחלק מפרוייקט
מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים 

  .IAS 39שבתחולת 
  

כולל מכשירים משולבים שבהם (כל הנכסים הפיננסיים  ,התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה  
בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב . יימדדו בשווי הוגן) החוזה המארח הוא נכס פיננסי

  :עלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאיםב
  

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את   -  
 .תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם

לקבל , במועדים מסויימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  -  
 .המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרןתזרימי מזומנים 

  
לייעד מכשיר חוב אשר עונה על , בעת ההכרה לראשונה, חברה יכולה, למרות האמור לעיל  

מבטלת או היא  ,כן העשותבשני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם 
שהייתה ) accounting mismatch(מפחיתה משמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה 

  .נגרמת אלמלא כן
  

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי   
  .הוגן

  
וההפרשים , נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן  

ל פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי ע, כולל אחר) הפסד(ייזקפו לרווח והפסד או לרווח 
. )סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או הפסד( כל מכשיר ומכשיר

חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך , אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר
  . הבחירה הינה סופית ואין לשנותה. רווח או הפסד

  
אימוץ לראשונה ייעשה . אימוץ מוקדם אפשרי .2015, בינואר 1ל התקן הוא תאריך התחילה ש  

בכפוף להקלות המצוינות  ,הצגה מחדש של מספרי ההשוואהמתן גילוי נדרש או למפרע תוך 
  .בתקן

  
, לפי הוראות התיקונים. ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעהבנושא  פורסמו תיקונים לתקן .2

לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה  IAS 39יש להמשיך וליישם את הוראות 
הוראות הסיווג , כלומר). ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד(לגביהן חלופת השווי ההוגן 

ת פיננסיות שמוחזקות למסחר ועל לחול על התחייבויו ימשיכו IAS 39והמדידה של 
  .התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת

  
השינויים הנובעים מהתיקונים כאמור משפיעים על מדידת התחייבויות שנבחרה לגביהן   

שמיוחס  - סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות , לפי התיקונים. חלופת השווי ההוגן
כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו . ייזקף לרווח כולל אחר -לשינויים בסיכון האשראי 

שנגרם כתוצאה משינויים , אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות. לרווח או הפסד
אזי גם , לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית ברווח או הפסד, בסיכון האשראי

  .כולל אחר אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח
    
 שהחברה בתנאי, אפשרי מוקדם אימוץ. 2015, בינואר 1 הוא התיקונים של התחילה תאריך  

  ). שלב הנכסים( פיננסים נכסים של ומדידה לסיווג בנוגעהתקן מיישמת גם את הוראות 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כה

  
9 IFRS - המשך( מכשירים פיננסיים(  
 
 )המשך(  .2
  

אימוץ לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי   
  . בכפוף להקלות המצוינות בתיקונים, ההשוואה

  
, השפעתו את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת הקבוצה  

  .הכספיים הדוחות על, בכלל אם
  
IFRS 10 ,IFRS 11 ,IFRS 12 ,IFRS 13  - בדבר גילוי, משותפים הסדרים, מאוחדים כספיים דוחות 
  הוגן שווי מדידת, אחרות בישויות זכויות

  
 הסדרים IFRS 11 ,מאוחדים כספיים דוחות IFRS 10: ארבעה תקנים חדשיםפרסם  IASB- ה

 IFRS 13 את כןו )החדשים התקנים - להלן( אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי IFRS 12 ,משותפים
 IAS 28R-ו נפרדים כספיים דוחות )2011 מתוקן( IAS 27R קיימים תקנים שני יקןות ,הוגן שווי מדידת

  .משותפות ותאובעסק כלולות בחברות השקעות )2011 מתוקן(
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו החדשים התקנים
 את לאמץ עליה ,לבצעו בוחרת חברה אם אולם ,אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או ,2013 ,בינואר
 התקנים ).בנפרד ןלאמצ שניתן IFRS 12 פי על הגילוי דרישות למעט( אחד כמכלול החדשים התקנים
   .לראשונה היישום בעת מסוימות הקלות עם מעבר הוראות כוללים

  
  :הקבוצה על הצפויות והשפעותיהם האמורים התקנים הוראות עיקרי להלן

  
IFRS 10 - מאוחדים כספיים דוחות  

  
IFRS 10 ) 27את  חליףמ) 10תקן  -להלן IAS וכן , בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים
 SIC 12-שטופלו בעבר ב) structured entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות  כולל
  .ישויות למטרות מיוחדות - איחוד

  
 לתשואות זכות או וחשיפה )power( כוח של קיומם נדרש שליטה שתתקיים מנת על 10 תקן פי על
 של הפעילויות את ולכוון להשפיע היכולת הינו כוח .המושקעת מהחברה )variable returns( שתנותמ

 בעת כי קובע 10 תקן .המשקיע של התשואה על משמעותי באופן משפיעות אשר ,המושקעת החברה
  .ממשיות הן אם רק פוטנציאליות הצבעה זכויות בחשבון להביא יש שליטה של קיומה בחינת

  
 בחברה ההצבעה זכויותמרוב  פחות מחזיקהוא  אם גם שישלוט יכול משקיע כי קובע 10 תקן ,בנוסף

 מודלים שני לבחור אפשרמ אשר הקיים IAS 27-ל בניגוד וזאת ,)אפקטיבית שליטה( המוחזקת
   .המשפטית השליטה ומודל האפקטיבית השליטה מודל - לאיחוד

  
   .2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 10 תקן

  
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא 10 לתקן ,החברה להערכת

  
IFRS 11 - משותפים הסדרים  

  
11 IFRS )את מחליף )11 תקן - להלן IAS 31 משותפות בעסקאות בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר 

 בשליטה ישויות ידי על ותכספי לא בהשקעות החשבונאי לטיפול פרשנות בדבר SIC 13 ואת
  .משותפת
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    )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כה

  
IFRS 10 ,IFRS 11 ,IFRS 12 ,IFRS 13  - בדבר גילוי, משותפים הסדרים, מאוחדים כספיים דוחות 
  )המשך( הוגן שווי מדידת, אחרות בישויות זכויות

  
IFRS 11 - המשך( משותפים הסדרים(  

  
  :תקן זה מחלק את ההסדרים לשני סוגים

 
שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות , )joint ventures( משותפות עסקאות  -

  . המאזני השווי שיטתרק לפי  טופלוי אשר, בנכסים נטו של העסקה המשותפת
 
לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות שבהן , )joint operations( משותפות פעילויות  -

בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של הפעילות 
ולכן יאוחדו בדוחות הכספיים על פי חלקה היחסי בפעילות זו כפי שנקבע בהסדר  המשותפת
 .היום הקיים החשבונאי לטיפול בדומה, המשותף

  
  .2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים הדוחותמ החל למפרע ייושם 11 תקן

  
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא 11 לתקן ,קבוצהה להערכת

 
12 IFRS - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  
  

12 IFRS )בנות חברות לרבות ,החברה של מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות קובע )12 תקן -  להלן, 
 דרישות את מרחיב 12 תקן ).structured entities( מובנות וישויות כלולות חברות ,משותפים הסדרים
 משותפת שליטה ,שליטה של קיומה בקביעת ההנהלה את ששימשו ולהנחות לשיקולים בנוגע הגילוי

 דרישות גם כולל 12 תקן .המשותף ההסדר סוג בקביעת וכן ,מוחזקות בישויות מהותית השפעה או
  .מהותיות מוחזקות ישויות לגבי גילוי

  
  .לראשונה התקן אימוץ עם חברהה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

  
13 IFRS - הוגן שווי מדידת  

  
IFRS 13 )נדרשת זו שמדידה ככל, הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע) 13 קןת -  להלן 
 או, נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 תקן. הבינלאומית לתקינה בהתאם
 מפרט, בנוסף. המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה, התחייבות בהעברת משולם

עליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי  (market participants) בשוק משתתפים של המאפיינים את
 או הנכס של העיקרי בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה על תבוסס הוגן שווי מדידת .ההוגן

הגילויים החדשים חלים . ביותר) advantageous( המועיל קבשו, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות
 .מכאן ולהבא ולא חלים על מספרי ההשוואה

 
  .לראשונה התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

  
  :מדד ושער החליפין של הדולרהלהלן שיעורי השינוי של   .כו  

  
שער חליפין   
 יציג של מדד המחירים לצרכן 
 הדולרמדד ידועמדד בגין  
 % % % 
    

  )2.3(  1.4  1.6  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  7.7  2.6  2.2  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  )6.0(  2.3  2.7  2010, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
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   מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  :מגזרי הפעילות הבאיםפועלת ב הקבוצה
  
   ארוך טווחמגזר ביטוח חיים וחיסכון   .1
  

 מתמקד בעיקר פנסיה וגמל והוא, כולל את ענפי ביטוח חייםטווח מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך 
וקופות גמל לרבות קרן  קרנות פנסיה, במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן( לטווח ארוך בחיסכון

  . ועוד אובדן כושר עבודה, נכות ,מוות: וכן בכיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון) השתלמות
  

  .גמלפנסיה ו, מפורט מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח לביטוח חיים, בהתאם להוראות המפקח
  
  בריאותביטוח  מגזר  .2

  
, ניתוחים והשתלות, מחלות קשות, ביטוח הוצאות רפואיות, מגזר ביטוח בריאות כולל ביטוח סיעודי

  .ועוד עובדים זרים, ביטוח שיניים
  

מגזר ביטוח בריאות מאחד תחתיו גם את מרבית פוליסות ביטוח  2012, בינואר 1יצויין כי החל מיום 
על מנת לאפשר השוואה . אשר הועברו אליו ממגזר הביטוח הכללי, לטווח קצרהבריאות השונות 
  .הוצגו מחדש בדוחות הכספיים המאוחדים אלה מספרי ההשוואה, לתקופות קודמות

  
  ביטוח כללי מגזר  . 3
  

בהתאם להוראות המפקח מפורט מגזר . מגזר הביטוח הכללי כולל את ענפי החבויות והרכוש
  .ענפי חבויות אחריםואחרים וענפי רכוש , רכב רכוש, פי רכב חובההביטוח הכללי לפי ענ

  
   רכב חובהענף   •

היא חובה על פי  רכב חובה מתמקד בכיסוי אשר רכישתו על ידי בעל הרכב או הנוהג בו ענף  
כתוצאה משימוש ) לנוסעים ברכב או להולכי רגל, לנהג הרכב(לנזק גוף  דין ואשר מעניק כיסוי

  .ברכב מנועי
  

   רכב רכוש ענף  •
המבוטח יגרום  רכב רכוש מתמקד בכיסוי נזקי רכוש לרכב המבוטח ונזקי רכוש שהרכב ענף  

  .לצד שלישי
  
   רכוש ואחריםענפי   •

  .וחבויות וכן ענפי ביטוח אחרים שאינם רכביתר ענפי הרכוש   
  
   חבויות אחריםענפי   •

ענפים אלו . גרם לצד שלישיינזק שיענפי החבויות מיועדים לכיסוי של חבויות המבוטח בגין   
וכן ענפים   ואחריות המוצר אחריות מקצועית, אחריות מעבידים, 'גאחריות כלפי צד : כוללים

וערבות חוק ס יכלי טי, טיאחרים המחושבים בשיטות עודף הכנסות על הוצאות כגון כלי שי
  .המכר
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2012,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
  לא מיוחס  ביטוח חיים
  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך

  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  4,673,042   -    -    2,445,393   427,580   1,800,069   פרמיות שהורווחו ברוטו

  862,024   -    -    642,937   103,318   115,769   משנה ידי מבטחי- עלפרמיות שהורווחו 
  3,811,018   -    -    1,802,456   324,262   1,684,300   פרמיות שהורווחו בשייר

  2,401,573   )17,298(  142,547   208,679   42,214   2,025,431   מימון נטו והכנסות, רווחים מהשקעות
  618,409   )1,040(  60,912   -    -    558,537   הכנסות מדמי ניהול 

  208,552   )27,377(  40,990   148,789   9,941   36,209   הכנסות מעמלות
  518   -    518   -    -    -    הכנסות אחרות

  7,040,070   )45,715(  244,967   2,159,924   376,417   4,304,477   סך כל ההכנסות
השקעה חוזי ביטוח וחוזי  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  5,612,894   -    -    1,704,438   416,977   3,491,479   ברוטו
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות חלקם של מבטחי המשנה

  )726,259(  -    -    )391,761(  )265,293(  )69,205(  בגין חוזי ביטוח 
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  4,886,635   -    -    1,312,677   151,684   3,422,274   בשייר
  1,023,125   )27,377(  48,291   518,830   115,059   368,322   והוצאות רכישה אחרות הוצאות שיווק, עמלות

  639,105   )18,130(  70,460   102,083   46,324   438,368   הוצאות הנהלה וכלליות
  41,932   -    14,628   4,486   -    22,818   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  127,440   )208(  113,795   8,058   154   5,641   הוצאות מימון

  6,718,237   )45,715(  247,174   1,946,134   313,221   4,257,423   סך כל ההוצאות

  23,745   -    11,142   -    -    12,603   חלק ברווחי חברות כלולות
  345,578   -    8,935   213,790   63,196   59,657   רווח לפני מסים על ההכנסה

  229,949   -    34,932   103,690   19,397   71,930    רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  575,527   -    43,867   317,480   82,593   131,587   מסים על ההכנסה כולל לפניהסך כל הרווח 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2011,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
  לא מיוחס  ביטוח חיים

  התאמות   למגזרי  ביטוח  ביטוח   וחסכון ארוך
  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  4,318,694   -    -    2,266,872   370,920   1,680,902   פרמיות שהורווחו ברוטו
  878,433   -    -    657,992   101,862   118,579   משנה ידי מבטחי- פרמיות שהורווחו על

  3,440,261   -    -    1,608,880   269,058   1,562,323   פרמיות שהורווחו בשייר
  266,093   )15,589(  66,031   186,315   28,118   1,218   מימון נטו והכנסות, רווחים מהשקעות

  584,214   )2,558(  84,431   -    -    502,341   הכנסות מדמי ניהול 
  206,392   )22,623(  36,759   153,583   9,617   29,056   הכנסות מעמלות
  1,435   -    1,435   -    -    -    הכנסות אחרות

  4,498,395   )40,770(  188,656   1,948,778   306,793   2,094,938   סך כל ההכנסות
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  3,239,827   -    -    1,603,531   239,487   1,396,809   ברוטו
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות חלקם של מבטחי המשנה

  )570,700(  -    -    )400,736(  )99,093(  )70,871(  בגין חוזי ביטוח 
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  2,669,127   -    -    1,202,795   140,394   1,325,938   בשייר
  929,334   )22,623(  48,803   482,944   82,112   338,098   רכישה אחרות  והוצאותהוצאות שיווק , עמלות

  650,517   )18,084(  70,808   126,266   30,513   441,014   הוצאות הנהלה וכלליות
  30,292   -    5,549   4,486   -    20,257   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  143,905   )63(  122,741   9,137   1,082   11,008   הוצאות מימון

  4,423,175   )40,770(  247,901   1,825,628   254,101   2,136,315   סך כל ההוצאות

  15,765   -    2,051   -    -    13,714   נטו, חלק ברווחי חברות כלולות
  90,985   -    )57,194(  123,150   52,692   )27,663(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )135,780(  -    )39,588(  )78,823(  )4,616(  )12,753(   על ההכנסההפסד כולל אחר לפני מסים 

  )44,795(  -    )96,782(  44,327   48,076   )40,416(  הכולל לפני מסים על ההכנסה) ההפסד(סך כל הרווח 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2010,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
  לא מיוחס  ביטוח חיים

  התאמות   למגזרי  ביטוח  ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי   בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  4,270,262   -    -    2,232,853   336,664   1,700,745   פרמיות שהורווחו ברוטו
  904,818   -    -    695,643   95,984   113,191   משנה ידי מבטחי- פרמיות שהורווחו על

  3,365,444   -    -    1,537,210   240,680   1,587,554   פרמיות שהורווחו בשייר
  2,309,385   )13,555(  179,622   235,294   39,809   1,868,215   והכנסות מימון נטו, רווחים מהשקעות

  635,871   )2,703(  89,543   -    -    549,031   הכנסות מדמי ניהול 
  230,131   )15,297(  33,905   166,743   13,712   31,068   הכנסות מעמלות
  427   -    427   -    -    -    הכנסות אחרות

  6,541,258   )31,555(  303,497   1,939,247   294,201   4,035,868   סך כל ההכנסות
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  5,157,368   -    -    1,706,223   271,406   3,179,739   ברוטו
  בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות חלקם של מבטחי המשנה

  )679,749(  -    -    )507,954(  )97,359(  )74,436(  בגין חוזי ביטוח 
חוזי ביטוח וחוזי השקעה  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין

  4,477,619   -    -    1,198,269   174,047   3,105,303   בשייר
  914,837   )15,297(  45,578   485,618   75,957   322,981   הוצאות שיווק והוצאות , עמלות

  560,878   )14,358(  77,894   91,294   30,065   375,983   הוצאות הנהלה וכלליות
  31,456   -    9,139   4,486   -    17,831   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  121,874   )1,900(  111,588   5,340   6   6,840   הוצאות מימון

  6,106,664   )31,555(  244,199   1,785,007   280,075   3,828,938   סך כל ההוצאות

  121   -    )5,039(  -    -    5,160   חברות כלולות) הפסדי(חלק ברווחי 
  434,715   -    54,259   154,240   14,126   212,090   רווח לפני מסים על ההכנסה

  26,546   -    )1,721(  7,757   1,845   18,665   כולל אחר לפני מסים ) הפסד(רווח 

  461,261   -    52,538   161,997   15,971   230,755   מסים על ההכנסה סך כל הרווח הכולל לפני
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2012,  בדצמבר 31ליום 

  לא מיוחס    ביטוח חיים

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  נכסים

  1,172,375   -    182,478   135,254   52,325   802,318   נכסים בלתי מוחשיים 
  1,054,497   -    -    213,474   149,062   691,961   הוצאות רכישה נדחות

  187,079   -    53,944   -    -    133,135   השקעות בחברות כלולות
  194,797   -    138,400   -    -    56,397   ן להשקעה"נדל

  13,075,646   -    -    -    60,466   13,015,180   תלויי תשואה השקעות פיננסיות עבור חוזים
  :השקעות פיננסיות אחרות

  4,318,561   -    454,905   2,652,427   257,267   953,962   נכסי חוב סחירים  
  10,140,388   -    332,921   1,140,106   268,392   8,398,969   נכסי חוב שאינם סחירים  
  265,905   -    42,282   207,668   1,334   14,621   מניות  
  578,797   -    68,542   314,174   19,121   176,960   אחרות  

  15,303,651   -    898,650   4,314,375   546,114   9,544,512   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
  619,096   -    -    -    2,408   616,688   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  395,690   -    72,359   219,377   4,761   99,193   מזומנים ושווי מזומנים אחרים
  1,558,467   -    -    1,006,775   422,065   129,627   נכסי ביטוח משנה
  573,062   -    -    469,885   33,379   69,798   פרמיות לגבייה
  680,599   )235,236(  523,981   157,245   24,475   210,134   נכסים אחרים

  34,814,959   )235,236(  1,869,812   6,516,385   1,295,055   25,368,943   סך כל הנכסים

  13,772,582   -    -    -    58,405   13,714,177   תשואה סך כל הנכסים עבור חוזים תלויי

  התחייבויות
השקעה שאינם תלויי  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

  15,068,401   -    -    4,726,188   806,469   9,535,744   תשואה
  13,720,390   -    -    -    58,877   13,661,513   השקעה תלויי תשואה התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

  8,572   -    8,572   -    -    -    הפסדים על השקעות בחברות כלולותעודף 
  1,806,085   -    1,779,234   724   -    26,127   התחייבויות פיננסיות
  1,584,652   )235,236(  337,615   635,569   256,081   590,623   התחייבויות אחרות

  32,188,100   )235,236(  2,125,421   5,362,481   1,121,427   23,814,007   סך כל ההתחייבויות
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  

  2011,  בדצמבר 31ליום 

  לא מיוחס    ביטוח חיים

  התאמות   למגזרי  ביטוח   ביטוח  וחסכון ארוך
  כ"סה  וקיזוזים  פעילות  כללי  בריאות  טווח

  ח "אלפי ש
  נכסים

  1,159,440   -    196,070   129,660   11,509   822,201   נכסים בלתי מוחשיים 
  939,712   -    -    194,629   117,566   627,517   הוצאות רכישה נדחות

  120,613   -    4,943   -    -    115,670   השקעות בחברות כלולות
  187,610   -    118,842   12,531   -    56,237   ן להשקעה"נדל

  11,466,241   -    -    -    43,208   11,423,033   תלויי תשואה השקעות פיננסיות עבור חוזים
  :השקעות פיננסיות אחרות

  4,154,821   -    904,982   2,454,857   104,597   690,385   נכסי חוב סחירים  
  9,758,210   -    304,031   1,045,155   243,789   8,165,235   נכסי חוב שאינם סחירים  
  281,092   -    252,153   15,043   985   12,911   מניות  
  524,418   -    333,129   55,489   8,281   127,519   אחרות  

  14,718,541   -    1,794,295   3,570,544   357,652   8,996,050   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות
  535,315   -    -    -    2,272   533,043   מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה

  301,594   -    177,526   26,432   4,793   92,843   מזומנים אחרים מזומנים ושווי
  1,371,510   -    -    966,204   286,872   118,434   נכסי ביטוח משנה
  547,602   -    -    453,810   16,622   77,170   פרמיות לגבייה
  633,306   )50,493(  260,069   173,914   9,199   240,617   נכסים אחרים

  31,981,484   )50,493(  2,551,745   5,527,724   849,693   23,102,815   סך כל הנכסים

  12,124,752   -    -    -    47,103   12,077,649   תלויי תשואה סך כל הנכסים עבור חוזים

  התחייבויות
שקעה שאינם תלויי ה התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

  14,401,448   -    -    4,504,355   610,332   9,286,761   תשואה
  11,790,264   -    -    -    45,811   11,744,453   השקעה תלויי תשואה התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי

  5,167   -    5,167   -    -    -    עודף הפסדים על השקעות בחברות כלולות
  2,063,120   1,963,179   2,261   -    97,680   התחייבויות פיננסיות
  1,512,843   )50,493(  156,475   775,557   157,386   473,918   התחייבויות אחרות

  29,772,842   )50,493(  2,124,821   5,282,173   813,529   21,602,812   סך כל ההתחייבויות
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
  2012,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  ענפי
  חבויות  ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  ח "אלפי ש

  2,535,931   274,554   569,319   996,957   695,101   פרמיות ברוטו
  667,662   118,837   349,813   181,042   17,970   פרמיות ביטוח משנה

  1,868,269   155,717   219,506   815,915   677,131   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )65,813(  )22,469(  )2,159(  )24,420(  )16,765(  בשייר, הורווחה 

  1,802,456   133,248   217,347   791,495   660,366   פרמיות שהורווחו בשייר

  נטו, רווחים מהשקעות
  208,679   42,930   6,103   23,185   136,461   והכנסות מימון 

  148,789   15,579   84,324   48,886   -   הכנסות מעמלות

  2,159,924   191,757   307,774   863,566   796,827   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  1,704,438   169,346   296,514   722,667   515,911   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי 
  )391,761(  )61,493(  )181,192(  )128,177(  )20,899(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות
  1,312,677   107,853   115,322   594,490   495,012   בגין חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק, עמלות
  518,830   55,349   158,226   237,237   68,018   והוצאות רכישה אחרות 

  102,083   12,250   24,450   38,872   26,511   הוצאות הנהלה וכלליות

  4,486   -   -   2,243   2,243   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  8,058   951   1,836   2,193   3,078   הוצאות מימון

  1,946,134   176,403   299,834   875,035   594,862   סך כל ההוצאות

  213,790   15,354   7,940   )11,469(  201,965   לפני מסים על ההכנסה) הפסד( רווח

  רווח כולל אחר לפני מסים על
  103,690   19,873   2,921   11,874   69,022   ההכנסה 

  סך הכל הרווח הכולל לפני
  317,480   35,227   10,861   405   270,987   מסים על ההכנסה 

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  4,726,188   1,061,453   426,051   656,428   2,582,256   2012, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  
בתי עסק ודירות אשר , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש  *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 80%הפעילות בגינם מהווה 
  

ואחריות מקצועית ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)
  .מסך הפרמיות בענפים אלו  84%אשר הפעילות בגינם מהווה 
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
  2011,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  ענפי
  חבויות  ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  ח "אלפי ש

  2,310,637   232,198   539,307   904,352   634,780   פרמיות ברוטו
  590,958   97,660   315,208   163,683   14,407   פרמיות ביטוח משנה

  1,719,679   134,538   224,099   740,669   620,373   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  )110,799(  )5,514(  )8,985(  )36,617(  )59,683(  בשייר, הורווחה 

  1,608,880   129,024   215,114   704,052   560,690   פרמיות שהורווחו בשייר

  נטו, רווחים מהשקעות
  186,315   40,473   6,253   18,407   121,182   והכנסות מימון 

  153,583   15,487   85,272   49,053   3,771   הכנסות מעמלות

  1,948,778   184,984   306,639   771,512   685,643   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  1,603,531   151,469   255,822   705,041   491,199   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי 
  )400,736(  )48,412(  )158,364(  )155,189(  )38,771(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות
  1,202,795   103,057   97,458   549,852   452,428   בגין חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק, עמלות
  482,944   52,602   145,758   221,045   63,539   והוצאות רכישה אחרות 

  126,266   12,159   33,549   42,947   37,611   הוצאות הנהלה וכלליות

  4,486   -   -   2,243   2,243   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  9,137   908   2,274   2,508   3,447   הוצאות מימון

  1,825,628   168,726   279,039   818,595   559,268   סך כל ההוצאות
על  לפני מסים) הפסד(רווח 

  123,150   16,258   27,600   )47,083(  126,375   ההכנסה

  הפסד כולל אחר לפני מסים על
  )78,823(  )15,608(  )2,498(  )8,214(  )52,503(  ההכנסה 

הכולל ) ההפסד(סך הכל הרווח 
  44,327   650   25,102   )55,297(  73,872   מסים על ההכנסה לפני

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  4,504,355   1,001,065   407,549   634,749   2,460,992   2011, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  
אשר  בתי עסק ודירות, אבדן רכושענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח   *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 81%הפעילות בגינם מהווה 
  

 ואחריות מקצועית' צד ג, מעבידיםענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח   **)
  .מסך הפרמיות בענפים אלו  82%אשר הפעילות בגינם מהווה 
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   )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח כללי  .א

  
  2010,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  ענפי
  חבויות  ענפי רכוש

  כ"סה  **)אחרים   *)ואחרים   רכב רכוש  רכב חובה

  ח "אלפי ש

  2,243,760   239,570   500,056   902,069   602,065   פרמיות ברוטו
  756,148   113,859   296,756   233,497   112,036   פרמיות ביטוח משנה

  1,487,612   125,711   203,300   668,572   490,029   פרמיות בשייר

  שינוי ביתרת פרמיה שטרם 
  49,598   6,260   606   )5,915(  48,647   בשייר, הורווחה 

  1,537,210   131,971   203,906   662,657   538,676   פרמיות שהורווחו בשייר

  נטו, רווחים מהשקעות
  235,294   49,460   8,357   24,706   152,771   והכנסות מימון 

  166,743   17,389   79,186   58,110   12,058   מעמלותהכנסות 

  1,939,247   198,820   291,449   745,473   703,505   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות 
  1,706,223   194,840   267,957   638,300   605,126   בגין חוזי ביטוח ברוטו  

  חלקם של מבטחי המשנה 
  בתשלומים ובשינוי 
  )507,954(  )95,064(  )181,633(  )160,923(  )70,334(  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות
  1,198,269   99,776   86,324   477,377   534,792   בגין חוזי ביטוח בשייר 

  הוצאות שיווק, עמלות
  485,618   54,913   146,534   227,107   57,064   והוצאות רכישה אחרות 

  91,294   8,130   22,940   30,912   29,312   הוצאות הנהלה וכלליות

  4,486   -   -   2,243   2,243   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  5,340   326   2,023   1,467   1,524   הוצאות מימון

  1,785,007   163,145   257,821   739,106   624,935   סך כל ההוצאות

  154,240   35,675   33,628   6,367   78,570   ההכנסהרווח לפני מסים על 

  רווח כולל אחר לפני מסים על
  7,757   1,384   247   881   5,245   ההכנסה 

  סך הכל הרווח הכולל לפני
  161,997   37,059   33,875   7,248   83,815   מסים על ההכנסה 

  ,התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  4,314,429   984,473   386,062   578,640   2,365,254   2010, בדצמבר 31ברוטו ליום  

  
בתי עסק ודירות אשר , ענפי רכוש ואחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח אבדן רכוש  *) 

  .מסך הפרמיות בענפים אלו 82% הפעילות בגינם מהווה
  

ואחריות מקצועית ' צד ג, ענפי חבויות אחרים כוללים בעיקר תוצאות מענפי ביטוח מעבידים  **)
  .מסך הפרמיות בענפים אלו 83% אשר הפעילות בגינם מהווה
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  .ב

  
  2012,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  כ"סה ביטוח חיים  פנסיה  גמל

  ח "אלפי ש

  1,800,069   1,800,069   -    -    ברוטופרמיות שהורווחו 

  115,769   115,769   -    -    ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  1,684,300   1,684,300   -    -    פרמיות שהורווחו בשייר

  2,025,431   1,718,699   4,101   302,631   נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות

  558,537   117,407   349,487   91,643   הכנסות מדמי ניהול 
  36,209   35,435   774   -    הכנסות מעמלות

  4,304,477   3,555,841   354,362   394,274   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  3,491,479   3,215,401   -    276,078   ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
  )69,205(  )69,205(  -    -    ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  3,422,274   3,146,196   -    276,078   ביטוח וחוזי השקעה בשייר 

  הוצאות שיווק והוצאות רכישה, עמלות
  368,322   279,108   74,785   14,429   אחרות 

  438,368   212,722   175,396   50,250   הוצאות הנהלה וכלליות

  22,818   -    9,800   13,018   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  5,641   4,744   -    897   הוצאות מימון

  4,257,423   3,642,770   259,981   354,672   סך כל ההוצאות

  12,603   12,603   -    -    חלק ברווחי חברות כלולות

  59,657   )74,326(  94,381   39,602   ההכנסהלפני מסים על ) הפסד(רווח 

  71,930   71,930   -    -    רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה
הכולל לפני מסים ) ההפסד(סך כל הרווח 
  131,587   )2,396(  94,381   39,602   על ההכנסה
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווחנתונים נוספים   .ב

  
  

  2011,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  כ"סה ביטוח חיים  פנסיה  גמל 

  ח "אלפי ש

  1,680,902   1,680,902   -    -    פרמיות שהורווחו ברוטו

  118,579   118,579   -    -    ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  1,562,323   1,562,323   -    -    בשיירפרמיות שהורווחו 
נטו והכנסות , מהשקעות) הפסדים(רווחים 
  1,218   )304,087(  1,490   303,815   מימון

  502,341   94,232   323,313   84,796   הכנסות מדמי ניהול 
  29,056   28,634   422   -    הכנסות מעמלות

  2,094,938   1,381,102   325,225   388,611   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  1,396,809   1,080,408   -    316,401   ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
  )70,871(  )70,871(  -    -    ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  1,325,938   1,009,537   -    316,401   ביטוח וחוזי השקעה בשייר 

  הוצאות שיווק והוצאות רכישה, עמלות
  338,098   252,718   68,163   17,217   אחרות 

  441,014   235,980   156,276   48,758   הוצאות הנהלה וכלליות

  20,257   -    9,800   10,457   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  11,008   10,321   -    687   מימוןהוצאות 

  2,136,315   1,508,556   234,239   393,520   סך כל ההוצאות

  13,714   13,714   -    -    חלק ברווחי חברות כלולות

  )27,663(  )113,740(  90,986   )4,909(  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  )12,753(  )12,753(  -    -    הפסד כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

הכולל לפני מסים ) ההפסד(סך כל הרווח 
  )40,416(  )126,493(  90,986   )4,909(  ההכנסה על
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  )המשך( מגזרי פעילות   -: 3באור 
  
  )המשך( נתונים נוספים לגבי מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  .ב

  
  

  2010,  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  כ"סה ביטוח חיים  פנסיה  גמל 

  ח "אלפי ש

  1,700,745   1,700,745   -    -    פרמיות שהורווחו ברוטו

  113,191   113,191   -    -    ידי מבטחי משנה- פרמיות שהורווחו על

  1,587,554   1,587,554   -    -    פרמיות שהורווחו בשייר

  1,868,215   1,524,709   10,712   332,794    מימון נטו והכנסות, רווחים מהשקעות

  549,031   193,325   279,447   76,259   הכנסות מדמי ניהול 
  31,068   30,738   330   -    הכנסות מעמלות

  4,035,868   3,336,326   290,489   409,053   סך כל ההכנסות

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  3,179,739   2,887,202   -    292,537   ביטוח וחוזי השקעה ברוטו 

  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים
  )74,436(  )74,436(  -    -    ובשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח  

  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי
  3,105,303   2,812,766   -    292,537   ביטוח וחוזי השקעה בשייר 

הוצאות שיווק והוצאות רכישה , עמלות
  322,981   257,399   55,596   9,986   אחרות

  375,983   203,678   129,078   43,227   הוצאות הנהלה וכלליות

  17,831   -    9,800   8,031   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

  6,840   4,311   -    2,529   הוצאות מימון

  3,828,938   3,278,154   194,474   356,310   סך כל ההוצאות

  5,160   5,160   -    -    חלק ברווחי חברה כלולה

  212,090   63,332   96,015   52,743   רווח לפני מסים על ההכנסה

  18,665   18,665   -    -    רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

  סך כל הרווח הכולל לפני מסים
  230,755   81,997   96,015   52,743   על ההכנסה 
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  )הבנק -להלן ) (מ"לשעבר הבנק לפיתוח תעשייה בע(מ "רכישת החברה לפיתוח התעשייה בישראל בע  -: 4באור 
  

המניות הנכללות בהון המניות ) 100%( מלואעל הסכם לרכישת  מנורה ביטוחחתמה  2011 ,במרס 29ביום 
הושלמה , עם התקיימות כל התנאים המתלים בהסכם, 2012, במרס 4ביום  .המונפק והנפרע של הבנק

, כאשר מתוך סכום זה, ח"מיליוני ש 324 -מניות הבנק הינו כ עבור שנקבע בהסכםסכום התמורה . העסקה
בניכוי , ח שולם כנגד סכום המזומן שהיה בקופת הבנק במועד השלמת העסקה"מיליוני ש 242 -סך של כ

   . בויותיו של הבנק לאותו מועדסכום כל התחיי
  

ח יוותר במנורה ביטוח להבטחת גביית האשראי "מיליוני ש 48 - בהסכם נקבע כי פיקדון בגובה של כ
כי מנורה , כמו כן נקבע. 4.5%הפיקדון הינו צמוד מדד ונושא ריבית צמודה בשיעור של . מלקוחות הבנק

מנורה ביטוח , בנוסף. י הגביה מלקוחות הבנקביטוח תהיה זכאית לתגמול אשר יחושב כשיעור מסכומ
תהיה זכאית להשבת סכומים ששולמו תמורת הרכישה בגין יתרת האשראי שלא תיגבה תוך חמש שנים 

 .  ממועד השלמת העסקה
  

במיזוג סטטוטורי  מנורה ביטוחמוזג הבנק לתוך , מנורה ביטוחעם השלמת רכישת מניות הבנק על ידי 
ועל פי צו בית המשפט  1961 -א "התשכ, )נוסח חדש(ג לפקודת מס הכנסה 103בהתאם להוראות סעיף 

מנורה לבקשת  2011, ביוני 15אשר ניתן ביום , 1999 -ט "התשנ, לחוק החברות 351 -ו 350בהתאם לסעיפים 
בנוסף התקבל  .ווה את חברת היעדמהווה החברה הקולטת והבנק מה מנורה ביטוחבאופן ש, והבנק ביטוח

  .2011, באפריל 1בדבר מיזוג הבנק לצורכי מס החל מיום ) רולינג(אישור רשות המסים 
  

הקצתה מנורה ביטוח את עלות הרכישה בהתאם , נטו אינה מהווה רכישת עסק, מאחר ורכישת הנכסים
  . לשוויים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות אשר זוהו בעסקה

  
לנכסים , בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני, ישה הוקצתהעלות הרכ

  :המזוהים כמפורט להלןולהתחייבויות 
  

  
    
  ח"אלפי ש  
    

  32,477  נכסי מסים נדחים
  166  חייבים ויתרות חובה

  26,241  השקעות פיננסיות אחרות
  )2,721(  זכאים ויתרות זכות

  )21,827(  התחייבויות פיננסיות
    
  34,336  
    

    מזומנים אשר שימשו לרכישה 
  241,556  מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה 
  275,892  תמורת הרכישה בניכוי הפיקדון להבטחת גביית האשראי 

    
  34,336  

  
בגין ההפרש בין נכס המס , ח"אלפי ש 53,561 -הכנסות מסים בסך של כ מנורה ביטוחבתקופת הדוח רשמה   

ח "מיליוני ש 344 -שחושב בהתאם ליתרת ההפסדים הצבורים בבנק לצורכי מס הכנסה בסך של כהנדחה 
  .כאמור לעיל לבין נכס המס הנדחה כפי שנוצר בעסקה , כפי שנקבעו ברולינג

    
  .ח לפקודת מס הכנסה103ה ביטוח בהתאם להוראות סעיף ההפסדים הצבורים מותרים להפחתה במנור  
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  נכסים בלתי מוחשיים   -: 5באור 
  

  :ההרכב והתנועה  .א
  

  תיקי
  מותגים  לקוחות

 תוכנות   ושמות  וקשרי  תיקי 
  כ"סה  אחר  מחשב  מסחריים  סוכנים  ביטוח  מוניטין

  ח "אלפי ש
  עלות

  1,520,628   677  477,089   11,849   359,500   19,267   652,246   2011, בינואר 1יתרה ליום 

  128,201   -  127,201   -   -   1,000   -   *)תוספות 

  36,449   1,051   -   -   31,346   -   4,052   צירופי עסקים

  1,685,278   1,728  604,290   11,849   390,846   20,267   656,298   2011, בדצמבר 31יתרה ליום 

  151,224   -  150,370   -   -   854   -   *)תוספות 

  1,836,502   1,728  754,660   11,849   390,846   21,121   656,298   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  הפחתה שנצברה והפסדים
  מירידת ערך 

  423,561   356  221,738   6,011   130,403   12,227   52,826   2011, בינואר 1יתרה ליום 

  102,277   -   71,989   1,916   25,104   3,268   -   הפחתה שהוכרה במהלך השנה

  525,838   356  293,727   7,927   155,507   15,495   52,826   2011, בדצמבר 31יתרה ליום 

  126,589   -   96,357   1,916   24,957   3,359   -   הפחתה שהוכרה במהלך השנה

  11,700   -   -   -   -   -   11,700   ירידת ערך

  664,127   356  390,084   9,843   180,464   18,854   64,526   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  נטו, ערך בספרים

  1,172,375   1,372  364,576   2,006   210,382   2,267   591,772   2012, בדצמבר 31ליום 

  1,159,440   1,372  310,563   3,922   235,339   4,772   603,472   2011, בדצמבר 31ליום 
  
  

אלפי  135,217בסך  2012בשנת : תוספות בגין תוכנות מחשב כוללות תוספות בגין פיתוח עצמי  *)(
  .ח"אלפי ש 99,819בסך  2011בשנת ו ח"ש
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  )המשך( נכסים בלתי מוחשיים   -: 5באור 
  

  ירידת ערך מוניטין  .ב
  

  :ליחידות מניבות מזומנים הבאותהוקצה המוניטין לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין 
  

  .תחום פנסיה נכלל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  .1
  .ביטוח כללי  .2
  .קרנות הנאמנות אינו מיוחס למגזר פעילות  .3
  .גמל נכלל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  .4
  

  :שהוקצה לכל אחד מהמגזרים הבאים, של המוניטין היתרה בדוחות הכספייםלהלן 
  

  בדצמבר 31 

2012  2011  

  ח"אלפי ש

  :יחידה מניבת מזומנים

  384,929   384,929   )1(  תחום הפנסיה
  29,130   29,130   )2(  מגזר ביטוח כללי

  155,501   143,801   )3(    פעילות קרנות נאמנות
  24,241   24,241   )4(    ניהול קופות גמל

  593,801   582,101   כ מוניטין שהוכר בצירופי עסקים"סה
  9,671   9,671   )5(  אחר

 591,772   603,472  
    

המניבה מזומנים הקטנה ביותר היחידה את ערך יש לבחון  המוניטיןלצורך בחינת ירידת ערך של 
הסכום בר ההשבה של אם . שאליה יוחס המוניטין בהשוואה לסכום בר ההשבה שלה, בתוך המגזר

היחידה והמוניטין שהוקצה לה יחשבו כבלתי , של היחידה דוחות הכספייםהיחידה עולה על הערך ב
החברה  ,של היחידה עולה על הסכום בר ההשבה שלה דוחות הכספייםאם הערך ב. פגומים בערכם

  .מכירה בהפסד מירידת ערך
  

ממגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח תחום הפנסיה המהווה חלק הסכום בר ההשבה של   )1
, בהתבסס על חישוב זה. )Embedded Value(ערך הגלום נקבע על בסיס עקרונות חישוב ה

  .פנסיה אין צורך להפחית את ערך המוניטין בגין מבטחים הקבוצההערכת ל
  

הסכום בר ההשבה של שומרה ביטוח כיחידה מניבה מזומנים המהווה חלק מעסקי ביטוח   )2
 10נקבע על בסיס שווי השימוש המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים למשך  ,יכלל
  .שנים

  
  .שומרה ביטוחההנחות שנלקחו לצורך בחינת ברות ההשבה הינן שמרניות ביחס לעסקי 

  
  :הינן בחישוב שווי השימוש וששימש עיקריותההנחות ה
  

  .10% -שיעור ריבית ההיוון 
  ).3%של שנתית הנחת אינפלציה ( 2% -על ההשקעות הריאלית שיעור התשואה 

  .0% - שיעור גידול בהכנסות
  .10% - מדמי ביטוח שיעור הוצאות הנהלה וכלליות

  .75% -בענפי רכוששיעור תביעות 
  

ולאור  דוחות הכספייםמאחר ואומדן תזרימי המזומנים הצפוי גבוה מהותית מערך הנכס ב
כל שינוי סביר בהנחות המפתח  החברהערכת לה, ההנחות השמרניות שנלקחו כאמור

להיות נמוך מסכום בר  דוחות הכספייםששימשו בחישוב שווי השימוש לא יגרמו לערך ב
  .ההשבה
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  )המשך( נכסים בלתי מוחשיים   -: 5באור 
  

  )המשך( ירידת ערך מוניטין  .ב
  

על ידי מנורה מבטחים  2012, ביוני 30כתוצאה משינוי בתמהיל הנכסים המנוהלים ליום   )3
קטנו ההכנסות  , חברה נכדה של החברה, )מנורה קרנות נאמנות –להלן (מ "קרנות נאמנות בע

  . וזאת על אף גידול בהיקף הנכסים המנוהל עד לאותו מועד, מדמי ניהול
  

נות נאמנות למעריך שווי חיצוני בלתי תלוי לצורך בחינת פנתה מנורה קר, בשל האמור לעיל    
תוך חישוב , הסכום בר ההשבה של המוניטין שנוצר בעת רכישת פעילות קרנות הנאמנות

  .2012, ביוני 30וכל זאת ליום , השווי ההוגן של פעילות היחידה
  

פעילות קרנות השווי ההוגן המיוחס למוניטין של , בהתאם לממצאי הבחינה של מעריך השווי    
 2012, ביוני 30הנאמנות נמוך מערכה של פעילות זו בספרי מנורה קרנות נאמנות נכון ליום 

  .ח נכון למועד זה"מיליוני ש 12 -ולפיכך נרשמה הפחתה בגין ירידת ערך המוניטין בסך של כ
  

יך באמצעות מער 2012, בדצמבר 31מנורה קרנות נאמנות ביצעה הערכת שווי נוספת ליום       
  .ולא נמצא צורך בביצוע הפחתה נוספת של המוניטין, שווי בלתי תלוי

  
המחושב לפי אומדן , הסכום בר ההשבה של המוניטין נקבע על בסיס מודל השווי ההוגן    

ופרמטרים נוספים  WACCבהתבסס על מודל . תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס
תחזיות   .12%מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו שיעור ההיוון לאחר , כגון פרמיית השוק

שמהווה  ,3.5%תזרימי המזומנים נאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה שנתי קבוע בשיעור של 
  .את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף קרנות הנאמנות

    
חלק ממגזר הסכום בר ההשבה של פעילות קופות הגמל כיחידה מניבה מזומנים המהווה   )4

נקבע על בסיס שווי השימוש המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים  ,חסכון ארוך טווח
  .ההשבה בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני  הסכום ברבחינת . העתידיים

  
אין צורך  דוחות הכספייםמאחר ואומדן תזרימי המזומנים הצפוי גבוה מהותית מערך הנכס ב

  .בביצוע הפחתה של המוניטין 
  

  :הינן שווי השימוש בבחינתההנחות העיקריות ששימשו  
  . 12%  - לאחר מס שיעור ריבית ההיוון

  .1% –שיעור הצמיחה הצפוי 
  

בשיעור ההחזקה של החברה  אשר נוצר בעת עלייה, הסכום בר ההשבה של מוניטין אחר  )5
הכוללות את מגזר ביטוח , מיוחס ליחידות מניבות המזומנים של מנורה ביטוח, במנורה ביטוח

  .כללי ותחום ביטוח החיים
  
  

  הוצאות רכישה נדחות   -: 6באור 
  
  :ההרכב  . א

  

  בדצמבר 31ליום 

2012  2011  

  ח"אלפי ש

  :ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 

  533,625   564,674   ביטוח חיים  

  93,892   127,287   פנסיה  

 691,961   627,517  

  117,566   149,062   ביטוח בריאות
  194,629   213,474   ביטוח כללי

 1,054,497   939,712  
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  )המשך( הוצאות רכישה נדחות   -: 6באור 
  
  :ובביטוח בריאות נדחות בביטוח חיים וחסכון ארוך טווחהתנועה בהוצאות רכישה   . ב

  

  ביטוח
  כ"סה  בריאות  ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח

ביטוח 
  כ"סה  פנסיה  חיים

  ח "אלפי ש

  692,991   100,066   592,925   67,023   525,902   2011,  בינואר 1יתרה ליום 

  :תוספות
  139,725   37,231   102,494   36,001   66,493   עמלות רכישה

  91,586   14,199   77,387   3,210   74,177   הוצאות רכישה אחרות

  231,311   51,430   179,881   39,211   140,670   כ תוספות"סה

  :הפחתות
  )82,154(  )20,738(  )61,416(  )5,893(  )55,523(  הפחתה שוטפת

  )97,065(  )13,192(  )83,873(  )6,449(  )77,424(  הפחתה בגין ביטולים

)132,947(  )12,342(  )145,289(  )33,930(  )179,219(  

  745,083   117,566   627,517   93,892   533,625   2011,  בדצמבר 31יתרה ליום 

  :תוספות
  174,246   44,127   130,119   46,278   83,841   עמלות רכישה

  121,033   29,213   91,820   3,206   88,614   הוצאות רכישה אחרות

  295,279   73,340   221,939   49,484   172,455   כ תוספות"סה

  :הפחתות
  )93,064(  )26,950(  )66,114(  )7,760(  )58,354(  הפחתה שוטפת

  )106,275(  )14,894(  )91,381(  )8,329(  )83,052(  הפחתה בגין ביטולים

)141,406(  )16,089(  )157,495(  )41,844(  )199,339(  

  841,023   149,062   691,961   127,287   564,674   2012,  בדצמבר 31יתרה ליום 
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  רכוש קבוע   -: 7באור 
  

  :הרכב ותנועה  
  

  2012שנת 
  

  ציוד    מחשבים *)קרקע 
  שיפורים  וריהוט  כלי  וציוד  ובניני
  כ"סה  במושכר  משרדי  רכב  היקפי  משרדים

  ח "אלפי ש

  עלות

  652,819   28,563   51,883   40,776   206,497   325,100   2012, בינואר 1יתרה ליום 
  90,678   2,890   2,803   11,216   19,601   54,168   תוספות במשך השנה

  1,359   -    -    -    -    1,359   ן להשקעה"העברה מנדל
  )11,520(  )699(  )72(  )10,749(  -    -    גריעות במשך השנה

  733,336   30,754   54,614   41,243   226,098   380,627   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  פחת שנצבר
  287,612   10,369   33,438   12,907   177,657   53,241   2012, בינואר 1יתרה ליום 

  31,721   2,733   2,441   6,086   15,392   5,069   תוספות במשך השנה
  )6,681(  )699(  )72(  )5,910(  -    -    גריעות במשך השנה

  312,652   12,403   35,807   13,083   193,049   58,310   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  יתרת עלות מופחתת ליום
  420,684   18,351   18,807   28,160   33,049   322,317   2012, בדצמבר 31 

  
  2011שנת 

  
  ציוד    מחשבים *)קרקע 
  שיפורים  וריהוט  כלי  וציוד  ובניני
  כ"סה  במושכר  משרדי  רכב  היקפי  משרדים

  ח "אלפי ש

  עלות

  461,279   25,258   49,282   38,649   190,611   157,479   2011, בינואר 1יתרה ליום 
  200,571   3,328   2,681   10,999   15,942   167,621   תוספות במשך השנה

  200   14   95   -    91   -    צירוף עסקים
  )9,231(  )37(  )175(  )8,872(  )147(  -    גריעות במשך השנה

  652,819   28,563   51,883   40,776   206,497   325,100   2011, בדצמבר 31יתרה ליום 

  פחת שנצבר
  262,311   8,347   31,031   11,558   162,775   48,600   2011, בינואר 1יתרה ליום 

  30,207   2,046   2,531   5,960   15,029   4,641   תוספות במשך השנה

  )4,906(  )24(  )124(  )4,611(  )147(  -    גריעות במשך השנה

  287,612   10,369   33,438   12,907   177,657   53,241   2011, בדצמבר 31יתרה ליום 

  יתרת עלות מופחתת ליום
  365,207   18,194   18,445   27,869   28,840   271,859   2011, בדצמבר 31 

  
  . בבעלות מלאה של הקבוצה יםנמצאובנייני המשרדים הקרקע   (*)
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  )המשך( רכוש קבוע   -: 7באור 
  

  מבנה משרדים בהקמה  
  

הכולל זכויות בנייה , נכס מקרקעין ברמת גןעל הסכם לרכישת מנורה ביטוח  חתמה 2011בחודש אוגוסט 
בתוספת עלויות נלוות , ח"אלפי ש 158,733 - הסתכמה לסך של כעלות הרכישה . ר"אלף מ 35 -בהיקף של כ
בעיקר לשימוש עצמי ולשימוש , בכוונת מנורה ביטוח להקים מבנה משרדים. ח"אלפי ש 7,684 - בסך של כ

מיליוני  285 -כסך של עלות הקמת המשרדים מוערכת ב, על פי אומדן ראשוני. תאגידים נוספים בקבוצה
  .ח נוספים"ש

  
    

  מוחזקותבחברות השקעות   -: 8 באור
  

  חברות כלולות  
  

  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני תוכלולהרכב ההשקעה בחברות   .א
  

  בדצמבר 31ליום 

2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  18,490   42,914   מניות

  75,013   91,791   הלוואות לזמן ארוך

  15,334   37,966   נטו, חלק החברה ברווחים שנצברו ממועד הרכישה

  6,609   5,836   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 178,507   115,446  
  

  

  :בדוח על המצב הכספי כדלהלן ותבחברות כלולות מוצג) עודף הפסדים על השקעות(השקעות 
  

  בדצמבר 31ליום 
2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  120,613   187,079   נכס 

  )5,167(  )8,572(  התחייבות
 178,507   115,446  

  

 ח"אלפי ש 253,257הלוואות המסתכמות לתאריך הדיווח בסך של לחברות הכלולות  העמידההקבוצה 
 אחרות המוצגות בסעיף השקעות פיננסיות, )ח"אלפי ש 251,352בסך של  2011, בדצמבר 31ליום (
  .להלן' א 38ראה באור לפרטים נוספים . שאינם סחירים נכסי חובכ

  
המטופלות לפי שיטת השווי  כלולותחברות מהדוחות הכספיים של תמצית נתונים כספיים     .ב

  :הקבוצבהתאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי ה, המאזני  
  

  בדצמבר 31ליום 

  2011  2012  חלק הקבוצה בנכסים נטו של חברות 

  ח  "אלפי ש  :כלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן

  664,181   792,283   נכסים 
  )548,735(  )613,776(  התחייבויות 

  115,446   178,507   נטו, נכסים
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  )המשך( מוחזקותבחברות השקעות   -: 8באור 
  

  )המשך( חברות כלולות
  
המטופלות לפי שיטת השווי  כלולותתמצית נתונים כספיים מהדוחות הכספיים של חברות     .ב

  )המשך( :הקבוצהמוחזקים בידי הבהתאמה לשיעורי הבעלות , המאזני  
  

  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  2010  2011  2012  חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות 

  ח  "אלפי ש  :בהתאם לשיעור ההחזקה בהן

  14,825   56,997   103,879   הכנסות

  121   15,765   23,745   רווח  
  
  
  נוספיםשיעורי ההחזקה ופרטים   .ג
  

  :ן"חברות כלולות של מנורה נדל
  

  ברווחים ובזכויות הצבעה, בהון המונפק
  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  באחוזים  הערה

Belltrend Menora Enterprises LTD 1(   50.0   50.0  

Yatelsis Development LTD 2(   60.0   60.0  

Yatelsis River Development LTD 3(   60.0   60.0  

Mxr Development LTD 4(   50.0   50.0  

Solangia LTD 5(   42.0   42.0  

Bruseco Holding LTD 5(   42.0   42.0  

Pellariway Holdings LTD 5(   42.0   42.0  
  

זכויות הכרעה , MXR  -ו Yatelsis River Yatelsis Development ,Belltrend,-ב המניות האחריםלבעלי 
מינוי מנהלים , זכויות וטו על כניסה לפרוייקטים חדשים: בהחלטות מהותיות לפעילות החברות כגון

נמנע ממנורה , לאור הנסיבות שתוארו לעיל. ב"אישור התקציב השוטף וכיוצ, וקביעת תנאי עבודתם
ובשל כך , MXR - וב Yatelsis River Yatelsis Development, Belltrend,-בן יישום השליטה בפועל "נדל

  . על פי שיטת השווי המאזנין "מנורה נדלל בדוחותיה הכספיים של "הוצגו ההשקעות בחברות הנ
  

1(  Belltrend Menora Enterprises LTD ) בבעלות . 2005התאגדה בקפריסין בשנת ) בלטרנד -להלן
  .הר קלן בגרמניין מניב בע"נדל, בשיתוף עם משקיעים נוספים, בלטרנד

    
בגין הפחתת יתרת , ח"מיליוני ש 6.6 -ן הפסד בסך של כ"בתקופת הדוח רשמה מנורה נדל

זאת עקב אי הוודאות הקיימת לגבי תנאי מימון מחדש שנטלו , ההלוואה שנתנה לבלטרנד
, 2013יחול בחודש יולי  אשר מועד פרעונן, חברות בנות של בלטרנד לצורך רכישת הנכס בקלן

. ואשר עלולים להשפיע לרעה על יכולתה של בלטרנד לפרוע את ההלוואה שנטלה מהחברה
הנהלות החברות הבנות של בלטרנד נמצאות במגעים שוטפים עם הנאמן מטעם המלווה 

חשיפה בגין  ן"מנורה נדללא קיימת ב, למועד הדיווח .לצורך שינוי תנאי פרעון ההלוואות
  .בבלטרנד ההשקעה

  
2(  Yatelsis Development LTD ) בחודש אוקטובר . 2007התאגדה בקפריסין בשנת ) יטלסיס - להלן

רכשה יטלסיס ביחד עם משקיעים נוספים מקרקעין בעיר סנט פטרסבורג ברוסיה בשטח  2007
בשנת הדוח עסקה יטלסיס בתכנון  .  מחסנים ומשרדים, ר לשימוש תעשיה"מ 35,500-של כ
  .ר"אלף מ 100 -קט מגורים בהיקף של כפרויי
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  )המשך( מוחזקותבחברות השקעות   -: 8באור 
  

  )המשך(  כלולות חברות  

  )המשך( פירוט שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים  .ג
  

  )המשך( :ן"חברות כלולות של מנורה נדל
  

מניות , )נהר יטלסיס -להלן ( Yatelsis River Development LTDרכשה  2008בחודש יוני   )3
וזאת , דונם בסנט פטרסבורג ברוסיה 43 -בחברה רוסית שבבעלותה קרקע בהיקף של כ

בכוונת הצדדים ליזום פרוייקט לפיתוח . בחלקים שווים עם חברה המאוגדת ונסחרת בפולין
קים באתר מבני משרדים בשטח של הקרקע הנרכשת הממוקמת במרכז סנט פטרסבורג ולה

" ליווי בניה"מימון פרוייקט הבנייה צפוי להתבצע באמצעות הלוואות  .ר"אלף  מ 100 - של כ
   .מבנקים זרים

  
4(  MXR Development Ltd ) להלן- MXR ( 2007התאגדה בקפריסין בשנת .MXR  מספקת שירותי

לעיל ובנוסף עוסקת  2,3ניהול לנכסים שנרכשו על ידי יטלסיס ויטלסיס נהר כאמור בסעיפים 
  .בפעילות ייזום

  
להלן (  Solangia  Ltd ממניות 42%ן על הסכם לרכישת "חתמה מנורה נדל, 2010בחודש מאי   )5

 תוקפריסאי ותחבר, Pellariway Holdings LTD -ו Bruseco Holding LTD ,)סולנגיה -
לטובת  הועמדה, בהתאם להסכם ההשקעה. ת בהקמת מיזמים סולאריים באירופהוהעוסק

ראשונית מסגרת הלוואות בעלים  ,כזת את עיקר הפעילותהמר, הרחבת פעילות סולנגיה
נכון  .ן"נדלועמדו על ידי מנורה הליון יורו אשר ימ 11מהם , ליון יורוימ 20 -בהיקף של כ

 25 הכולל עומד עלם היקף פעילותאשר דות סולאריים בשסולנגיה  לתאריך הדיווח מחזיקה
   .מגה ואט

  
  

  :חברות כלולות של מנורה ביטוח
  
  

  ברווחים ובזכויות הצבעה, בהון המונפק
  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  באחוזים  הערה

Surrey Street Limited Partnership 1(   28.1   28.1  

Sienna Bay Finance LP 2(   39.0   39.0  

Treybrooke Equity LP 3(   39.0   39.0  

Landmark at Maple Glen LP 4(   39.0   39.0  

Gaia Jurnal Square LLC 5(   38.3   38.3  

Sunshen Properties LP 6(   34.1   34.1  

Boulder Texas Holdings LLC 7(   30.1   30.1  

Baltimore Portfolio Finance LP 8(   23.2   23.2  

 LPMM Peachtree Holdings9(   37.3    -  

Wall Holdings LLC 120  10(   20.1    -  

RI Menora German Holdings SARL 11(   38.0    -  

ARLWichford VBG Holding S12(   29.0    -  

  
  

הן באמצעות תיק  מנורה ביטוחבטבלה שלעיל מתייחסים להחזקות  המפורטיםשיעורי ההחזקה 
ההשקעות אשר . תלויות תשואהההשקעה של הנוסטרו והן באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות 

טופלו כהשקעות פיננסיות ונמדדו  תלויות תשואהבוצעו באמצעות תיקי ההשקעה של פוליסות 
  .בהתאם לשוויין ההוגן
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  )המשך( מוחזקותבחברות השקעות   -: 8באור 
      
  )המשך( כלולות חברות  

  )המשך( פירוט שיעורי ההחזקה ופרטים נוספים  .ג
  

  )המשך( :חברות כלולות של מנורה ביטוח
  
  
המנוהלת , רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2009בחודש דצמבר   )1

 48%, ל"באמצעות חברות ייעודיות בחו, מ"על ידי חברת הבת מנורה מבטחים פנסיה בע
 Aviva -שנה ל 20המושכר לתקופה של , מזכויות בשותפות שבבעלותה בניין משרדים באנגליה

Central Services UK Ltd . שיעור החזקת מנורה ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו
7.95%.  

  
מזכויות  48.9%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש יוני   ) 2

שיעור החזקת מנורה ביטוח . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בפלורידה
  .19%וסטרו הינו בשותפות באמצעות תיק הנ

  
מזכויות  48.9%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש מאי   )3

שיעור החזקת מנורה ביטוח . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בצפון קרוליינה
  .19%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  48.9%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש מאי   )4

שיעור החזקת מנורה ביטוח . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בפלורידה
  .19%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
 48.2%, חדשהרכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים ה 2011בחודש אוגוסט   )5

שיעור החזקת מנורה . ב"ארה, רזי'מזכויות בשותפות אשר בבעלותה בניין משרדים בניו ג
  .18.3%ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
 44%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש אוגוסט   )6

שיעור החזקת מנורה . ב"ארה, ידהמזכויות בשותפות אשר בבעלותה מבנה מסחרי בפלור
  .14.1%ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
 40%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש ספטמבר   )7

שיעור החזקת מנורה . ב"ארה, מזכויות בשותפות אשר בבעלותה מתחם מגורים בטקסס
  .10.1%ו הינו ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטר

  
מזכויות  33.1%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2011בחודש יולי   )8

שיעור החזקת מנורה . ב"ארה, בשותפות אשר בבעלותה שישה מתחמי מגורים במרילנד
  .10%ביטוח בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
 47.2%, עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה רכשה מנורה ביטוח ביחד 2012בחודש ינואר   )9

שיעור החזקת החברה . ב"ארה, מזכויות בשותפות אשר בבעלותה חוות שרתים באטלנטה
  .14.5%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
 30%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2012בחודש ספטמבר   )10

שיעור החזקת החברה . ב"ארה, מזכויות בשותפות אשר בבעלותה בניין משרדים בניו יורק
  .7%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
מזכויות  48% ,רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2012בחודש יוני   )11

שיעור החזקת החברה . גרמניה, בשותפות אשר בבעלותה שלושה מרכזים מסחריים בבוואריה
  .12.5%בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 

  
 49%, רכשה מנורה ביטוח ביחד עם קרן הפנסיה מבטחים החדשה 2012בחודש אוקטובר   )12

שיעור . רים מרכזיות בגרמניהמזכויות בשותפות אשר בבעלותה ארבעה מבני משרדים בע
  .9.6%החזקת החברה בשותפות באמצעות תיק הנוסטרו הינו 
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  )המשך( מוחזקותבחברות השקעות   -: 8באור 
      
  )המשך( כלולות חברות  

  
 3,049אשתקד (ח "שאלפי  1,113מחברות כלולות בשנת הדוח עמד על סך התקבל שסכום הדיבידנד   .ד

     .)ח"אלפי ש
  

  מאוחדותחברות 
 

  חברהשל ה מאוחדותפרטים בדבר חברות   .ה
  
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  מניות  מניות
  היקף השקעה  המקנות  המקנות

  בשטרי   מדינת זכויות   זכויות  
  הון בהלוואות  במניות התאגדות  לרווחים  הצבעה

  ח "באלפי ש  שיעור ההחזקה

  ידי החברה-חברות המאוחדות על
  266,912   -   1,658,092   ישראל  100.00% 100.00%  מ"מנורה מבטחים ביטוח בע
חברה  -מ "מנורה מבטחים פנסיה בע

  -   -   671,694   ישראל  100.00% 100.00%  מנהלת
  10,629   196,131   44,201   ישראל  100.00% 100.00%  מ"מנורה מבטחים פיננסים בע

  -   220,153   2,086   ישראל  100.00% 100.00%  מ"ן בע"מנורה מבטחים נדל
  -   1,359   )1,316(  ישראל  100.00% 100.00%  מ "מנורה מבטחים משלמת בע

  -   -   1,278   ישראל  100.00% 100.00%  *)מ "דורות חברה לניהול קשרי לקוחות בע
  
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
    מניות  מניות
  היקף השקעה  המקנות  המקנות

  בשטרי   מדינת זכויות   זכויות  
  הון בהלוואות  במניות התאגדות  לרווחים  הצבעה

  ח "באלפי ש  שיעור ההחזקה

  ידי החברה-חברות המאוחדות על

  263,379   -   1,925,964   ישראל  100.00% 100.00%  מ"מנורה מבטחים ביטוח בע
  10,470   182,604   35,881   ישראל  100.00% 100.00%  מ"מנורה מבטחים פיננסים בע

  -   224,506   8,453   ישראל  100.00% 100.00%  מ"ן בע"מנורה מבטחים נדל
  -   1,299   )1,250(  ישראל  100.00% 100.00%  מ "מנורה מבטחים משלמת בע

  -   -   1,237   ישראל  100.00% 100.00%  *)מ "דורות חברה לניהול קשרי לקוחות בע
  
  .חברה לא פעילה  *)

  
בשנת (ח "אלפי ש 654,494ת עמד על סך ומאוחד ותהדיבידנד שהתקבל בשנת הדוח מחברסכום   .ו

   .)ח"אלפי ש 100,027 -  2011
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  ן להשקעה"נדל   - :9באור 
  
  :תנועה  .א

  
2012  2011  

  ח "אלפי ש

  173,409   187,610   בינואר  1יתרה ליום 

  תוספות במשך השנה

  20   48   קיימים רכישות ותוספות לנכסים

  גריעות במהלך השנה

  2,625   1,436   מימושים

  -    1,359   העברה לרכוש קבוע

  2,625   2,795   כ גריעות"סה

  16,806   9,934   התאמת שווי הוגן

  187,610   194,797   בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
שווי  כיעל ידי מערי ושבוצעת שווי ון להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכ"נדל  .ב

רב בנוגע למיקום וסוג  ןוניסיוכישורים מקצועיים מוכרים  יבעל ינםשה יםבלתי תלוי יםחיצוני
ן "השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל. ן שהוערך"הנדל

מדן תזרימי המזומנים בהתבסס על או וכן, הקבוצהן שבבעלות "דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל
. באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם. מהנכסהעתידיים הצפויים 

   .8.5% - 9%של היוון  יהשווי בשיעור כימערי וההוגן השתמש בחישוב השווי
  

  .ן המושכר לעסקים ודירות המושכרות למגורים"נדל, כולל קרקע פנויהן להשקעה "הנדל  
  
  .'ד 39ראה באור , ן להשקעה"באשר להתקשרויות המתייחסות לחכירה של נדל  .ג
  

מקניון  10%חתמה מנורה ביטוח על הסכם לרכישת , 2013, בפברואר 12ביום , לאחר תאריך הדיווח  .ד  
מכספי תיק ביטוח  6.67% - ו באמצעות חברה מאוחדתנרכשו  3.33%מתוכם , רננים ומקניון סביונים

סכום הרכישה הכולל הצפוי הינו .  )נוספים 30%קרן הפנסיה מבטחים רכשה ( שואההחיים תלויי הת
  .נסגרה העיסקהטרם , נכון למועד פרסום הדוח .ח"מיליוני ש 102 -כ

  
  
  :ן להשקעה"פרטים בדבר זכויות במקרקעין המשמשות את הקבוצה כנדל  .ה

  
  

  מועדי סיום
  תקופת

  בדצמבר 31   החכירה

  2011  2012  )בשנים(

  ח "אלפי ש

  187,266   194,373   -    בבעלות
  344   424   54  בחכירה מהוונת  

 194,797   187,610  
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  חייבים ויתרות חובה   -: 10באור 

  
  :ההרכב  .א

  
  בדצמבר 31ליום 

2012  2011  
  ח "אלפי ש

  1,338   2,590   הכנסות לקבל
  -    4,944   מוסדות ורשויות ממשלתיות

  31,141   30,156   הוצאות מראש
  8,141   1,102   מקדמות לספקים

  28,661   38,165   חברות ביטוח ותווכני ביטוח 
  55,788   47,386   סוכני ביטוח

  61,286   21,778   אחרים
  )35,141(  )37,119(  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

  151,214   109,002   כ חייבים ויתרות חובה"סה
  
  
  :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים  .ב

  
2012  2011  

  ח "אלפי ש

  46,970   35,141   בינואר  1יתרה ליום 
  )11,829(  1,978   שינוי בהפרשה 

  35,141   37,119   בדצמבר  31יתרה ליום 
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  פרמיות לגבייה   -: 11באור 
  
  :ההרכב  .א

  
  בדצמבר 31ליום 

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  558,923   585,294   *)פרמיות לגבייה 
  )11,321(  )12,232(  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

  547,602   573,062   כ פרמיות לגבייה"סה

  402,683   419,644   כולל המחאות לגבייה והוראות קבע*) 
  
  :גיול  .ב

  
  בדצמבר 31ליום 

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  לגבייה שערכן לא נפגםפרמיות 
  398,649   414,754   ללא פיגור

  :בפיגור 
  57,886   64,791   ימים 90 - מתחת ל  
  46,057   54,081   ימים 180 -ל 90בין   
  23,541   14,515   ימים 180מעל   

  526,133   548,141   כ פרמיות לגבייה שערכן לא נפגם"סה

  21,469   24,921   פרמיות לגבייה שערכן נפגם

  547,602   573,062   כ פרמיות לגבייה"סה
  

  
  :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים בגין הפרמיות לגבייה  .ג

  
2012  2011  

  ח "אלפי ש

  9,433   11,321   בינואר 1יתרה ליום 

  1,888   911   שינוי בהפרשה 

  11,321   12,232   בדצמבר  31יתרה ליום 
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  עבור חוזים תלויי תשואה השקעות פיננסיות  -: 12באור 
  

  :להלן פירוט הנכסים  .א
  בדצמבר 31ליום 

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  :השקעות פיננסיות
  4,001,963   4,408,305   נכסי חוב סחירים

  3,082,928   3,466,745   *)נכסי חוב שאינם סחירים 
  2,682,486   3,131,177   מניות

  1,698,864   2,069,419   השקעות פיננסיות אחרות

  11,466,241   13,075,646   סך הכל השקעות פיננסיות

  535,315   619,096   מזומנים ושווי מזומנים

  123,196   77,840   אחר

  12,124,752   13,772,582   סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה

  ראה(חוב שאינם סחירים שנמדדו לפי עלות מופחתת  כולל נכסי*) 
  482,473   499,840   ))א)(4)(ז(2באור     

  
  .בדבר ניהול סיכונים )6(37ראה באור נכסים עבור חוזים תלויי תשואה החשיפה בגין  ןלעניי  

  
  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ב

  
הרמות השונות הוגדרו באופן . פיננסיים המוצגים בשווי הוגןהטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים 

  :הבא
  

בשוק פעיל ) לא מתואמים(שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים  - 1רמה   -
  .למכשירים זהים    

  
  , ישירים או בלתי ישירים, שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים   -   2 רמה   -

  .לעיל 1ברמה שאינם כלולים     
  
.שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים -  3רמה   -
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  )המשך( עבור חוזים תלויי תשואההשקעות פיננסיות   -: 12באור 
  

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ב
  

  
  2012,  בדצמבר 31ליום  

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח "אלפי ש

  :השקעות פיננסיות

  4,408,305   -    1,775   4,406,530   נכסי חוב סחירים

  2,966,905   40,846   2,926,059   -    נכסי חוב שאינם סחירים

  3,131,177   98,773   -    3,032,404   מניות 
  2,069,419   933,464   45,265   1,090,690   השקעות פיננסיות אחרות

 12,575,806   1,073,083   2,973,099   8,529,624   כ"סה
  

    
  2011,  בדצמבר 31ליום  

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח "אלפי ש

  :השקעות פיננסיות

  4,001,963   -    -    4,001,963   נכסי חוב סחירים

  2,600,455   26,344   2,574,111   -    נכסי חוב שאינם סחירים

  2,682,486   128,796   -    2,553,690   מניות 
  1,698,864   805,987   19,325   873,552   השקעות פיננסיות אחרות

 10,983,768   961,127   2,593,436   7,429,205   כ"סה
  
 3התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה   .ג

  
  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  ח "אלפי ש

  השקעות  נכסי חוב 

  פיננסיות  שאינם  
  כ"סה  אחרות  מניות  סחירים

  961,127   805,987   128,796   26,344   2012, בינואר 1יתרה ליום 
  34,484   44,829   )7,350(  )2,995(  שהוכרו ברווח והפסד) הפסדים(סך הרווחים 

  231,564   231,564   -    -    רכישות
  )150,726(  )148,916(  )1,810(  -    מכירות
  )11,211(  -    -    )11,211(  פדיונות

  41,332   -    245   41,087   3העברות אל רמה 
  )33,487(  -    )21,108(  )12,379(  3העברות מתוך רמה 

 1,073,083   933,464   98,773   40,846   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  לתקופה) הפסדים(סך הרווחים 
  שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים 
  המוחזקים נכון ליום 

  64,509   76,173   )5,364(  )6,300(  2012, בדצמבר 31 
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  )המשך( עבור חוזים תלויי תשואההשקעות פיננסיות   -: 12באור 
  
  )המשך( 3בשווי הוגן והמסווגים לרמה התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים   .ג

  
  

  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  ח "אלפי ש

  השקעות  נכסי חוב 

  פיננסיות  שאינם  
  כ"סה  אחרות  מניות  סחירים

  767,367   554,266   124,854   88,247   2011, בינואר 1יתרה ליום 
  37,288   31,467   25,395   )19,574(  שהוכרו ברווח והפסד) הפסדים(הרווחים סך 

  329,676   328,960   716   -    רכישות
  )62,692(  )40,523(  )22,169(  -    מכירות
  )124,835(  )68,183(  -    )56,652(  פדיונות

  38,071   -    -    38,071   3העברות אל רמה 
  )23,748(  -    -    )23,748(  3העברות מתוך רמה 

  2011, בדצמבר 31יתרה ליום 
 26,344   128,796   805,987   961,127  

  לתקופה) הפסדים(סך הרווחים 
  שנכללו ברווח והפסד בגין נכסים 
  המוחזקים נכון ליום 

  99,566   71,533   39,940   )11,907(  2011, בדצמבר 31 
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  השקעות פיננסיות אחרות  -: 13באור 
  

  ההרכב  .א
  

  2012,  בדצמבר 31ליום  
  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח

  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד  פירוט

  ח "אלפי ש  בסעיף

  4,318,561   -    3,613,137   705,424   ב  נכסי חוב סחירים
  10,140,388   10,140,388   -    -    ג  נכסי חוב שאינם סחירים

  265,905   -    228,509   37,396   ה  מניות
  578,797   -    345,446   233,351   ו  אחרות

  15,303,651   10,140,388   4,187,092   976,171   כ"סה
  

  
  2011,  בדצמבר 31ליום  

  נמדדים
  בשווי הוגן
  הלוואות  זמינים   דרך רווח

  כ"סה  וחייבים  למכירה  והפסד  פירוט
  ח "אלפי ש  בסעיף

  4,154,821   -    3,194,823   959,998   ב  נכסי חוב סחירים
  9,758,210   9,758,210   -    -    ג  נכסי חוב שאינם סחירים

  281,092   -    239,708   41,384   ה  מניות
  524,418   -    187,041   337,377   ו  אחרות

  14,718,541   9,758,210   3,621,572   1,338,759   כ"סה
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
  נכסי חוב סחירים  .ב

    
  

  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות
  :נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  594,953   390,124   שיועדו בעת ההכרה לראשונה 
  1,523,517   1,764,553   זמינות למכירה

  2,118,470   2,154,677   סך הכל אגרות  חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה 
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  357,991   304,417   שיועדו בעת ההכרה לראשונה 
  1,671,306   1,848,584   זמינים למכירה

  2,029,297   2,153,001   סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  7,054   10,883   שיועדו בעת ההכרה לראשונה 

  4,154,821   4,318,561   סך הכל נכסי חוב סחירים

  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
  83,509   57,524   )במצטבר(והפסד  
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
  נכסי חוב שאינם סחירים  .ג
  

  
  2012,  בדצמבר 31ליום  

  *) שווי הוגן  ערך בספרים

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  :מוצגות כהלוואות וחייבים
  8,093,461   6,406,946   ל"ץ ופקדונות חשכ"ח ח"אג

  :נכסי חוב אחרים

  להמרהשאינם ניתנים 
  4,088,619   3,733,216   לרבות פקדונות בבנקים, מוצגים כהלוואות וחייבים

  ניתנים להמרה
  226   226   נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  12,182,306   10,140,388   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  114,626   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  
  

  
  2011,  בדצמבר 31ליום  

  *) שווי הוגן  ערך בספרים

  ח "אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות

  :מוצגות כהלוואות וחייבים
  7,571,166   6,300,858   ל"ץ ופקדונות חשכ"ח ח"אג

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה
  3,461,702   3,457,352   פקדונות בבנקיםלרבות , מוצגים כהלוואות וחייבים

  11,032,868   9,758,210   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים

  102,997   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
  

  .להלן' ראה סעיף ז, לעניין שיעורי הריבית ששימשו לקביעת השווי ההוגן*)     
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 

  פרטים בדבר ריבית והצמדה בגין נכסי חוב  .ד
  

  בדצמבר 31ליום  
2012  2011  

  אחוזים

  נכסי חוב סחירים

  :בסיס הצמדה

  4.15   2.81   צמוד מדד 

  4.52   2.74   שקלי

  8.45   4.77   ח"צמוד מט

  נכסי חוב שאינם סחירים

  :בסיס הצמדה

  4.95   5.12   צמוד מדד 

  3.19   3.36   שקלי

  5.33   4.61   ח"צמוד מט
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  
  מניות  .ה

  
  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  40,840   36,978   בעת ההכרה לראשונה 

  229,629   213,189   זמינות למכירה

  270,469   250,167   הכל מניות סחירותסך 

  שאינן סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  544   418   בעת ההכרה לראשונה 

  10,079   15,320   זמינות למכירה

  10,623   15,738   סך הכל מניות שאינן סחירות

  281,092   265,905   סך הכל מניות 

  לרווחירידות ערך קבועות שנזקפו 
  72,331   58,390   )במצטבר(והפסד  

  
  אחרות  .ו

  
  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  216,404   101,826   בעת ההכרה לראשונה 

  69,315   218,598   זמינות למכירה
  443   426   *)מכשירים נגזרים 

  286,162   320,850   פיננסיות אחרות סחירותסך הכל השקעות 

  שאינן סחירות

  נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו
  110,516   108,030   בעת ההכרה לראשונה 

  117,726   126,848   זמינות למכירה
  10,014   23,069   *)מכשירים נגזרים 

  238,256   257,947   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

  524,418   578,797   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח
  27,615   26,916   )במצטבר(והפסד  

  
תעודות השתתפות , אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סלהמסווגות להשקעות פיננסיות 

  .מוצרים מובניםואופציות , חוזים עתידיים, נגזרים פיננסים, קרנות השקעה, בקרנות נאמנות
  

  .להלן )2( 'ה 39ראה באור  ,לעניין התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה
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  )המשך( אחרותהשקעות פיננסיות    -: 13באור 
  

  )המשך( אחרות  .ו
  

המוצג במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות , נטו לנכס הבסיס, להלן סכום החשיפה  *) 
  :שנעשו לתאריך הדוח הכספי

  
  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  31   2   מניות

  )57,223(  )545,953(  מטבע חוץ

  -    )145,728(  ריבית

  -    21,288   מדד מניות
  
  

  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן  .ז
  

השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב 
נקבעים  ,ניתן לצרכי באור בלבדשלהם פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן 
ההיוון מתבססים בעיקרם על  שיעורי. באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם

כפי שנמדדו בבורסה  ,ותהתשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני
  . ע בתל אביב"לני
  

שפורסם על  ,כתה במכרזזששיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה ציטוטי המחירים ו
החל . ריבית לגופים מוסדיים שיעורילהקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ו, ידי משרד האוצר

ריבית היוון לגופים  שיעוריקבוצת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ו מספקת, 2011, במרס 20מיום 
קבוצת  הפסיקהמועד  מאותו). מודל מרווח הוגן - להלן (מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים 

בעיקרו אינו מתבסס על דירוג  מודל מרווח הוגן. שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים המוסדיים
של נכסי החוב פדיון האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה ל

הנגזרת ממחירי  ת הסיכוןיוקביעת מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמי
השפעה  אין. כשינוי אומדןמרווח הוגן ייושם המעבר למודל ו הנפקות בשוק הלא סחיר/עסקאות

  .מהותית על הדוחות הכספיים כתוצאה מיישום המודל החדש לראשונה ביום המעבר
        

בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה קבוצת מרווח הוגן 
זכתה " שערי ריבית"הודיע משרד האוצר שקבוצת  2012, באוקטובר 15ביום . פורסם מכרז חדש

ריבית  שיעוריהקבוצה הזוכה תהיה אחראית על המתודולוגיה לקביעת מחירים ו. במכרז האמור
להעריך את  קבוצהבשלב זה אין ביכולת ה .ימי המזומנים של נכסי חוב לא סחיריםלהיוון תזר

השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים והאם תהיה השפעה 
  .כאמור

  
 30מ לספק שירותים אלו עד ליום "שפרסם משרד האוצר תמשיך מרווח הוגן בע למכתבבהתאם 

, באפריל 22-מ יהיה ביום ה"והמעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי שערי ריבית בע 2013 ,אפרילב
  .מ החל מאותו יום ישמשו לצורכי בדיקות ובקרה"כאשר הציטוטים שתספק מרווח הוגן בע 2013

  

  :להלן שיעורי הריבית עבור נכסי חוב שאינם סחירים
  

  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  באחוזים

  חוב שאינם סחיריםעבור נכסי 
  *):בארץ לפי דירוג  

AA 1.9     0.9     ומעלה  
BBB  עדA+     3.6     6.3  

  BBB      39.8     13.5 -נמוך מ

  14.1     10.8     לא מדורג
  

נתוני . ודירוג פנימי" מדרוג", "מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   *)
כל דירוג כולל בתוכו את כל . חברת מדרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים

  +.Aועד  A-כולל  Aדירוג : לדוגמא, הטווחים
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
    

  וגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמותשווי ה  .ח
  

הרמות השונות הוגדרו באופן . הטבלה שלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  
  :הבא

  

בשוק פעיל ) לא מתואמים(שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים  - 1רמה   -
  .למכשירים זהים    

      

שאינם , ישירים או בלתי ישירים, שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים -  2רמה   -
  .לעיל 1כלולים ברמה   

  

   .שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים   -   3רמה   -
  
  

נכסי מיסים וחייבים ויתרות חובה , לקוחות, פרמיות לגביה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים
  .תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם, שוטפים

  
  

  2012, בדצמבר 31ליום 

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח"אלפי ש

  4,318,561   -    5,941   4,312,620   נכסי חוב סחירים
  265,905   15,738   -    250,167   מניות 
  578,797   235,312   22,635   320,850   אחרות

  5,163,263   251,050   28,576   4,883,637   כ"סה
  

  
  2011, בדצמבר 31ליום 

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח"אלפי ש

  4,154,821   -    -    4,154,821   נכסי חוב סחירים
  281,092   12,829   -    268,263   מניות 
  524,418   228,243   10,014   286,161   אחרות

  4,960,331   241,072   10,014   4,709,245   כ"סה
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  )המשך( השקעות פיננסיות אחרות   -: 13באור 
  

  )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ח  
  

  3לרמה  התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים
  

  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
  והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

  כ"סה  אחרות  מניות

  241,072   228,243   12,829   2012,  בינואר 1יתרה ליום 

  10,601   10,682   )81(  ברווח והפסד שהוכרו ) הפסדים(סך הרווחים 
ברווח כולל שהוכרו ) הפסדים(סך הרווחים 

  )1,693(  )3,084(  1,391   אחר
  45,472   41,571   3,901   רכישות
  )13,271(  )13,184(  )87(  מכירות
  )28,925(  )28,916(  )9(  פדיונות

  )2,206(  -    )2,206(  3העברות מתוך רמה 

  251,050   235,312   15,738   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  הרווחים לתקופה שנכללוסך 
  ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים 
  8,472   8,421   51   2012, בדצמבר 31נכון ליום  

  
  
  

  מדידת שווי הוגן במועד הדיווח
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
  והפסד ונכסים פיננסיים זמינים למכירה

  כ"סה  אחרות  מניות

  185,378   174,106   11,272   2011,  בינואר 1יתרה ליום 

  )17,099(  )16,859(  )240(  סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד

  13,498   11,320   2,178   סך הרווחים שהוכרו ברווח כולל אחר
  75,926   75,926   -    רכישות
  )3,358(  )2,977(  )381(  מכירות
  )13,273(  )13,273(  -    פדיונות

  241,072   228,243   12,829   2011,  בדצמבר 31יתרה ליום 

  לתקופה שנכללו )ההפסדים(הרווחים סך 
  ברווח והפסד בגין נכסים המוחזקים 
  )14,175(  )16,469(  2,294   2011,  בדצמבר 31נכון ליום  
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  מזומנים ושווי מזומנים  - : 14אור ב 
  

  :עבור חוזים תלויי תשואה  .א
  

  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  120,138   266,387   מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

  415,177   352,709   פקדונות לזמן קצר

  535,315   619,096   מזומנים ושווי מזומנים
  

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים לתאריך הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית 
  .)2.54% -ל 2.29%בין  -אשתקד ( 1.83% -ל 1.75%בגין הפקדות בנקאיות יומיות הנעה בין 

  
. פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים

  .)2.91% -אשתקד ( 2.1%הפקדונות נושאים ריבית בשיעור ממוצע של 
  

  ).'ה)(2(37 באורראה , באשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופקדונות לזמן קצר
  
  

  :אחרים  .ב
  

  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  :מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
  121,748   227,277   ח"בש

  41,924   27,520   בדולר 
  7,634   18,194   ח אחר"במט

 272,991   171,306  

  130,288   122,699   ח"בש -פקדונות לזמן קצר 

  301,594   395,690   מזומנים ושווי מזומנים
  

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים לתאריך הדיווח ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית 
  .)2.54% -ל 2.29%בין  -אשתקד ( 1.83% -ל 1.75%בגין הפקדות בנקאיות יומיות הנעה בין 

  
. פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים

  ).2.91% -אשתקד ( 2.1%הפקדונות נושאים ריבית בשיעור ממוצע של 
  

  ).'ה)(2(37באור ראה , באשר לתנאי הצמדה של המזומנים ופקדונות לזמן קצר
  

  ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  הרכב הון המניות  .א

  

  2011 -ו 2012, בדצמבר 31לימים 

  מונפק ונפרע  רשום

  )באלפים(מספר מניות 

  מניות רגילות בנות
  63,272   88,000   א"כ. נ.ח ע"ש 1 
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  זכויות הנלוות למניות  . ב
  

זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי , זכות לדיבידנד, הצבעה באסיפה הכלליתזכויות   .1
  .הדירקטורים בחברה

  
  .אביב-לניירות ערך בתל סחירות בבורסה  .2
  

  דיבידנד  .ג
  

  .לא חולק דיבידנד 2012 - ו 2011, 2010בשנים 
  
  

  קרנות הון אחרות  .ד
  
  :מיוחס לבעלי מניות החברה - 2011 - ו 2012, בדצמבר 31לימים ההרכב 

  
  ח "אלפי ש

  7,036   קרן הערכה מחדש בגין שיערוך מקרקעין

  - לשעבר(ל החברה "הטבת מס בגין הענקת מניות למנכ
  5,961   )ל מנורה ביטוח"מנכ 

  696   עסקה עם בעל שליטה

 13,693  
  
  

  קרן הערכה מחדש מקרקעין 
  

של רכוש קבוע ) בניכוי השפעת המס(קרן הערכה מחדש משמשת לרישום התאמות בשווי ההוגן 
  .וירידות ערך עד למידה שהן מתייחסות לעליית ערך שנרשמה בגין אותו נכס בקרנות הון

  
  קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה

  
ההפרש בין השווי ההוגן לבין . בין חברות מאוחדות של החברה הקרן ההון מתייחסת לעסקה שבוצע

  .התמורה שנקבעה בעסקה נזקף לקרן ההון
  
  

  שאינן מקנות שליטהזכויות   .ה
  

  :על המצב הכספי המאוחדים דוחותב שאינן מקנות שליטההרכב זכויות 
  

  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  8,351   10,001   החלק בשווי המאזני 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
  

 84

  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  

  ניהול ודרישות הון  .ו
  

להמשיך את  הקבוצהמדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת  .1
וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית  ,שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה על מנת פעילותה
  .ידי המפקח- עללדרישות הון הנקבעות  מנורה ביטוח ושומרה ביטוח כפופות. עתידית

      

נדרשת מנורה ביטוח לבצע תהליך הערכה , Solvency IIכחלק מתהליך יישומה של הדירקטיבה   
לקבוע הון אשר לדעת מנורה ביטוח יהווה כרית עצמית של הסיכונים להם היא חשופה ו

הגדירה מנורה ביטוח כהון , בתקופת הדוח). להלן 5ראה גם סעיף (ביטחון לסיכונים אלו 
והוגשה למפקח את דרישת ההון כפי שנדרשה על ידי הדירקטיבה ") הון יעד("עצמי נדרש 

אלא , ין מדובר בהון מחייבמובהר כי א.  ובלבד שלא יפחת מתקנות ההון העצמי, 2013בינואר 
וכי אין ודאות כי מנורה ביטוח תעמוד בהון יעד , בהון יעד שמנורה ביטוח תשאף לשמור עליו

    .זה בכל נקודת זמן
  

מ ומנורה "מנורה מבטחים גמל בע, )מבטחים פנסיה - להלן (מ "מנורה מבטחים פנסיה בע    
בתקנות הפיקוח על בות לעמוד מ מחוי"מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע

הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן ) (קופות גמל(שירותים פיננסים 
, )2' תיקון מס) (כללים לאישור ולניהול קופות גמל(ותקנות מס הכנסה  2012- ב"התשע, )פנסיה
  .להלן 9ראה סעיף , 2012- ב"התשע

    

מחויבת לעמוד בתקנות השקעות משותפות בנאמנות  מ"בע קרנות נאמנותמבטחים מנורה   
, )הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות(

  .1995-ו"התשנ
  

מ מחויבת לעמוד בתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ "מנורה מבטחים ניהול תיקי השקעות בע  
  .2000-ס"התש, )תיקון(, )הון עצמי וביטוח(ת ובניהול תיקי השקעו בשיווק השקעות, השקעות
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ו
  

בהתאם לתקנות שומרה ביטוח ו מנורה ביטוחלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של  .2
  :והנחיות המפקחההון 

  
  מנורה ביטוח

  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  2,637,959   2,107,478   )1א(הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח 

  : הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון

  1,916,293   1,648,420   הון ראשוני בסיסי

  263,379   266,912   )ב(הון ראשוני מורכב 

  2,179,672   1,915,332   סך הכל הון ראשוני

  199,065   201,654   )ג(משני מורכב הון 

  509,358   407,682   )ד(הון משני נחות 

  2,888,095   2,524,668   סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון

  250,136   417,190   (*)עודף 

  
  :פעולה הונית לאחר תאריך הדיווח

  
השקעה בחברת ביטוח מאוחדת שחולקה כדיבידנד בעין בניכוי 

  )89,822(   )13ראה סעיף (דרישת ההון בגין השקעה זו 
  

  327,368   עודף בהתחשב בדיבידנד שחולק

סכום ההשקעות שיש חובה להעמידן כנגד עודפי הון בהתאם   
ולפיכך מהווה עודפים שאינם ניתנים לחלוקה , להוראות המפקח

  19,388   18,317   )9ראה סעיף (

  :הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין  )1א(

  280,670   283,625   פעילות בביטוח כללי

  7,036   7,712   פעילות בביטוח סיעודי

  141,358   141,358   סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים

  608,661   681,895   הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות אישפוז

  3,537   3,822   דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה

  43,950   36,165   נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון

  855,873   262,904   )10ראה סעיף (ובחברה מנהלת השקעה בחברת ביטוח 

  392,125   392,368   נכסי השקעה ונכסים אחרים

  130,040   136,706   סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי

  138,082   138,813   סיכונים תפעוליים

  36,627   22,110   ערבויות

  2,637,959   2,107,478   הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח
  

חלוקת דיבידנד מעודפי הון בחברות ביטוח , מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות  (*) 
  .כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ו
  

בהתאם לתקנות שומרה ביטוח ו מנורה ביטוחלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של  .2
  )המשך( :ההון והנחיות המפקח

  
  שומרה ביטוח

  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  

  ח "אלפי ש

  204,933   230,449   )2א(הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח 

  : הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון

  203,667   284,428   הון ראשוני בסיסי   

  36,726   35,843   )ד(הון משני נחות   

  240,393   320,271   סך הכל הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון  

  35,460   89,822   (*)עודף 
סכום ההשקעות שיש חובה להעמידן כנגד עודפי הון בהתאם 

ולפיכך מהווה עודפים שאינם ניתנים לחלוקה , להוראות המפקח
  12,576   16,689   )9ראה סעיף (

  :הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין  )2א(

  126,837   138,080   פעילות בביטוח כללי

  1,463   1,586   נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון

  38,893   49,448   נכסי השקעה ונכסים אחרים

  15,087   15,961   סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי

  22,653   25,374   סיכונים תפעוליים

  204,933   230,449   הסכום הנדרש על פי תקנות והנחיות המפקח
  

        
מעודפי הון בחברות ביטוח חלוקת דיבידנד , מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות  (*) 

  .כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה
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  )המשך( ודרישות הוןהון   -: 15באור 
  
  )המשך( ניהול ודרישות הון  .ו
  

בהתאם לתקנות שומרה ביטוח ו מנורה ביטוחלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של    . 2  
  )המשך( .והנחיות המפקחההון 

  
) 2(' ד 25 ראה באור ,מנורה ביטוח לחברהלפרטים בדבר הון ראשוני מורכב שהנפיקה   )ב(  

  .להלן
  
לפרטים בדבר הנפקת כתבי התחייבות נדחים המהווים הון משני מורכב במנורה   )ג(

  ).5(' ה 25ראה באור , ביטוח
  
התחייבות נדחים וכתבי  שהונפקו למנורה ביטוח ביטוח שטרי הון בשומרהכולל   )ד(

  .  ומהווים הון משני נחות 2009, בדצמבר 31עד ליום  אשר הונפקו, במנורה ביטוח
  

  הרכב ההון של מבטח  .3  
  

וכן , כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח קובע, 2011מחודש אוגוסט , המפקח חוזר
  :כדלהלן, יווגם לרובדי ההון השוניםמסגרת עקרונות להכרה ברכיבי הון שונים ולס

  
, )בגובה ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה(כולל הון ראשוני בסיסי  -הון ראשוני   )1

מכשירי . הון ראשוני מורכב ומכשירי  שטרי הון צמיתים או מניות בכורה לא צוברות
מכשירים פיננסים שהינם זמינים לספוג את הפסדי  יםההון הראשוני המורכב כולל

המבטח באמצעות ביטול תשלומי ריבית ודחיית תשלומי קרן ופרעונם נדחה בפני כל 
קרן  )הון עצמי מוכר קיים נמוך מהנדרש(ובנסיבות מסויימות  התחייבויות המבטח

ה מועד הפרעון הראשון של מכשירים אל .למניות רגילות המכשיר תמחק או תומר
כמוקדם , שנים 49יבוא לאחר פרעון ההתחייבויות הביטוחיות המאוחרות ביותר או 

  .שנים ממועד ההנפקה 10אך לא קודם לתום , שביניהם
  

ם שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח יכולל מכשירים פיננסי -הון משני   )2
נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני  ושפרעונם, באמצעות דחיית תשלומי קרן וריבית

מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון המשני יבוא לאחר תום תקופה . הון ראשוני
המשקפת ממוצע משוקלל של התקופות לפרעון ההתחייבויות הביטוחיות בתוספת 

  . שנים ממועד ההנפקה 8אך לא קודם לתום , שנים כמוקדם שביניהם 20או , שנתיים
  

ים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח יכולל מכשירים פיננס -וני הון שליש  )3
ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני , באמצעות דחיית תשלומי קרן בלבד

. )אם כי ניתן לקבוע שלא יידחה גם בפני הון משני אחר או הון שלישוני( הון ראשוני
שנים מיום  5ו מוקדם לתום מועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון השלישוני אינ

  .הנפקתו
  

ללא חלק , התחייבויות ביטוחיות כוללות התחייבויות שאינן תלויות תשואה, לעניין זה
  .בניכוי חלקם של מבטחי משנהץ ו"ח ח"ההתחייבויות המגובה במלואו באג

  
ההון העצמי המוכר של המבטח הוא סכום הרכיבים ומכשירים הכלולים ברבדים השונים 

  :ים הבאיםבשיעור
  

מסך  60%-הון הראשוני לא יפחת מרכיבי ומכשירי הון הנכללים ב הכולל של  םשיעור  .א
 . ההון העצמי של המבטח

-הון הראשוני הבסיסי לא יפחת מב רכיבי ומכשירי הון הנכללים הכולל של םשיעור  .ב
 .מסך ההון הראשוני 70%

  .מסך ההון הראשוני 20%יעלה על שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא   .ג
מסך  15%הון השלישוני לא יעלה על רכיבי ומכשירי הון הנכללים בהכולל של  םשיעור  .ד

  . ההון העצמי של מבטח
  

 ,בספטמבר 30כולל הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה שמיום  החוזר
עליו יודיע בישראל במועד , להלן 5כהגדרתה בסעיף , יישומה של הדירקטיבהועד למועד  2011

  .יכנסו לתוקף בהדרגה החוזרהמפקח לפיה הוראות 
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" הון משני נחות"מכשירי הון הנכללים בכי שיעורם הכולל של השעה כמו כן נקבע בהוראת 
  :נחות מוגדר כסך הרכיבים הבאים משניהון  .מההון הבסיסי 50%לא יעלה על 

  
, בין שניתנים להמרה במניות ובין שלא ניתנים להמרה במניות, כתבי התחייבות נדחים  )1(

ותקופת פרעונם בעוד שנתיים לפחות לאחר , שנים לפחות 5שהונפקו לתקופה של 
  ;ובלבד שלא הוצאו לבעל שליטה, ריך הדוחתא

  
כתבי התחייבות נדחים שהונפקו לבעלי שליטה והם צמודים למדד המחירים לצרכן   )2(

אך אינם נושאים ריבית ושמועד הפרעון שלהם לא פחות משנתיים לאחר , לכל היותר
   .תאריך הדוח

  
  :בנוסף להוראת השעה כולל החוזר הוראות מעבר כדלהלן

  
יוכר עד למועד פרעונו הסופי  2009, בדצמבר  31הונפק עד ליום  אשר נחות משני הון  .א

 .בתנאים בהם הוכר עד לפרסום חוזר זה
 של יישומה עם יוכר לאואילך  2010, בינואר 1הונפק מיום  אשר נחות משני הון  .ב

 .המוקדם לפי, 2013 בינואר 31 מיום או בישראל הדירקטיבה
 ,בינואר 1 מיום הונפקו אשר מורכב ושלישוני מורכב משני, מורכב ראשוני הון מכשירי  .ג

 בהם בתנאים הסופי פירעונם למועד עד יוכרו, המפקחידי -על אושרו ואשר ואילך 2010
 . ובהתאם למגבלות השיעורים החלים על הרבדים השונים הונפקו

אשר יונפקו ממועד תחילתו , משני מורכב ושלישוני מורכב, הון ראשוני מורכב מכשירי  .ד
יוכרו במלואם עם יישומה של הדירקטיבה בישראל , בתנאים הקבועים בו החוזרשל 

 . עד למועד פרעונם
  
מכתב הבהרה שענינו קריטריונים לאישור חלוקת דיבידנד על ידי פורסם  2010בחודש מרס   .4

  ).בהרההה -להלן (מבטח 
  

בהתאם להבהרה חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור המפקח לחלוקת 
בכפוף לקיום הון עצמי כמפורט , 2009החל מיום פרסום הדוחות התקופתיים לשנת , דיבידנד

תוכנית שרות חוב מעודכנת , 2012-ו 2011בהבהרה וכן בהגשת תחזית רווח שנתית לשנים 
תוכנית פעולה , חזקות המחזיקה בחברת הביטוחהיון חברת הומאושרת בידי דירקטור

אופרטיבית לגיוס הון שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון 
  .חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבידנד

  
, לאחר חלוקת הדיבידנד, יחד עם זאת נאמר בהבהרה כי חברה אשר סך ההון העצמי שלה

תהא רשאית לחלק דיבידנד ללא צורך בקבלת , מהסכום הנדרש בהבהרה 110%- גבוה מ
ובלבד שמסרה למפקח הודעה על כך וכן את המסמכים הנדרשים , אישורו מראש של המפקח

  . דטרם חלוקת הדיבידנ
  

המאריך את תוקף ) ההבהרה השניה -להלן (פרסם המפקח מכתב  2011 דצמברבחודש 
כולל את הקריטריונים המוזכרים בהבהרה בתוספת דרישה , ההגבלה על חלוקת דיבידנד

קטוריון חברת הביטוח וכן דרישה  לפיה לאחר רלאישור תוכנית שרות החוב גם על ידי די
אישור המפקח יעמוד היחס המינימלי שבין ההון העצמי הקיים לאחר חלוקת דיבידנד לבין 

א צורך בקבלת אישור מראש של חלוקת דיבידנד לל לגבי. 105%הסכום הנדרש על שיעור של 
המפקח עודכן היחס שבין סך ההון העצמי לאחר חלוקת הדיבידנד לבין הסכום הנדרש 

  ) .110%במקום ( 115%לשיעור של  הבהבהרה השניי
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 - להלן ( Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  2007, ביולי 10ביום   .5

הדירקטיבה מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר "). הדירקטיבה"
  . הפרעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד

  
 .דרישות איכותיות ודרישות גילוי, כמותיותדרישות : הדירקטיבה מבוססת על שלושה נדבכים

  .בתהליך יישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים שנקבעו הקבוצה החלה
  

 - להלן (סכון במשרד האוצר יהביטוח והח, פרסם אגף שוק ההון 2012בחודש ספטמבר 
 בהתאם למכתב האגף"). המכתב" -להלן (מכתב בעניין משטר כושר פירעון ישראלי ") האגף"

וזאת עקב אי וודאות  IIמתכוון לפתח משטר כושר פרעון מבוסס סיכונים ברוח סולבנסי 
  .בנוגע ללוחות הזמנים ליישום הדירקטיבה באירופה

  
 2014עד  2012להגיש לאגף בשנים  דרשנהיתנוקב ברשימת דיווחים שחברות הביטוח המכתב 

שבעקבותיהם הממונה יבחן את נאותות ההון הנדרש מכל חברת ביטוח ובמקרה הצורך 
). תוספת הון(על דרישות הון נוספת , ולאחר הסדרת סמכויותיו 2015שנת  במהלך, יחליט

הממשל התאגידי  החלטות הממונה על תוספת הון יתבססו על דיווחי החברות ועל איכות
  .וניהול הסיכונים בחברה

  
לצורך  IFRS -פורסם חוזר בדבר אופן יישום כללי המדידה וההצגה לפי ה  2008בחודש יוני   .6

מטרת החוזר הייתה לקבוע הוראות . חישוב ההון הנדרש וההון המוכר של חברות ביטוח
לרבות חברות ביטוח (לעניין אופן יישום תקנות ההון לגבי השקעות בחברות מוחזקות 

על פי החוזר דרישות ההון לפי תקנות ההון ). וחברות מנהלות שבשליטת חברת הביטוח
ההשקעה , לצורך חישוב ההון המוכר לפי תקנות ההון. דוחות סולויוסיפו להיות מבוססות על 

של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה מנהלת נשלטת וכן בחברות מוחזקות אחרות 
  .תחושב על בסיס אקוויטי בשרשור מלא

  
להלן (המפקח הבהרות לעניין חישוב דרישות הון של חברות הביטוח  פרסם, 2012 יוליבחודש   .7

דרישות הון בגין סיכון , הבהרות בנוגע להון נדרש בגין השקעות: שעיקרן") רותההבה" -
סיווג מכשירים פיננסים , גירעון או עודף שנוצר בפוליסות משתתפות ברווחים, תפעולי
גרעון ההון /דירוג חיצוני ועודף, דיווח אודות התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה, נגזרים

 2012, בדצמבר 31ליום . שבין תאריך הדוח לתאריך הפרסום של חברות ביטוח בשל פעולות
  .בהבהרות ת בחישוב דרישות ההון את הסעיפיםומיישמ מנורה ביטוח ושומרה ביטוח

    
כללי ) (קופות גמל(נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים  2012בחודש יולי   .8

וכן פורסם ") תקנות ההשקעה" - ןלהל( 2012-ב"התשע, )השקעה החלים על גופים מוסדיים
") חוזר ההשקעה" - להלן" (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים"הנוסח הסופי של חוזר 

  "). כללי ההשקעה החדשים"תקנות ההשקעה וחוזר ההשקעה יקראו (
  

 לגבי, ותשינויים לעומת מגבלות ההשקעה הקיימ, בין היתר, כולליםכללי ההשקעה החדשים 
  . מעבר הוראות קיימות אלו שינויים

  
הון עצמי ) (קופות גמל(פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2012בחודש פברואר   .9

ותקנות מס  2012-ב"התשע, )מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה
התקנות " -להלן ( 2012- ב"התשע, )2' תיקון מס)(כללים לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה 
 "). החדשות

  
בהתאם לתקנות החדשות הורחבו דרישות ההון מחברות מנהלות והן כוללות דרישות ההון   

אך לא פחות מהון עצמי התחלתי , בהתאם להיקף הנכסים המנוהלים ולהוצאות השנתיות
  . ח"מיליון ש 10בסך 

 
הפחתת דרישות  רשאי להורות על") הממונה" - להלן (הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון   

, בסיכונים המאפיינים את פעילותה של החברה המנהלת, בין היתר, ההון או הגדלתן בהתחשב
  .ובלבד שהגדלת דרישות ההון תהיה לתקופה קצובה
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  )המשך(  .9  
  

חוזר שעיקריו מתן הקלות בדרישות , 2012בהתאם לסמכותו פרסם הממונה בחודש פברואר 
  .מסוימות מנהלותההון לחברות 

  
הוראות בקשר לדרכי השקעת , לעיל 8בנוסף לאמור בסעיף , כללי ההשקעה החדשים כוללים

לרבות , אשר קודם לכן נכללו בתקנות החדשות, ההון העצמי המזערי הנדרש מחברה מנהלת
, הקביעה כי חברה מנהלת לא תחזיק נכסים בלתי מוחשיים כנגד ההון העצמי המזערי הנדרש

  .לפחות מההון העצמי המזערי הנדרש 50%לים בשיעור של להחזקת נכסים נזיודרישה 
  

חברה מנהלת נדרשת להעמיד הון נוסף בגין סכום הנכסים המוחזקים בניגוד להוראות דרכי 
עוד נקבע כי חברה מנהלת לא תחזיק . השקעת ההון העצמי הכלולות בתקנות החדשות

  . נכסים בלתי מוחשיים כנגד ההון העצמי המזערי הנדרש
  

חברה מנהלת רשאית לחלק דיבידנד רק אם הונה העצמי הוא לפחות בגובה ההון העצמי 
  .ללא התייחסות להוראות המעבר כאמור להלן, הנדרש ממנה לפי תקנות אלה

  
התקנות החדשות כוללות הוראות מעבר להשלמת ההפרש שבין ההון שהיה נדרש ממנה 

 -להלן (ערב פרסום התקנות החדשות  במועדים הנקובים להלן לבין ההון שהיה נדרש ממנה
  :כדלהלן 2014, בדצמבר 31עד פרסום הדוח הכספי ליום ") הפרש"

  
  ;מההפרש 30%לפחות  2012, במרס 31עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום 
 ;מההפרש 60%לפחות  2012, בדצמבר 31עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום 
 ;מההפרש 80%לפחות  2013, בדצמבר 31עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום 
  .יושלם מלוא הפרש 2014, בדצמבר 31עד מועד פרסום הדוח הכספי ליום 

 
 31דרישת ההון במבטחים פנסיה ליום , ביישום מלוא דרישות ההון, על פי התקנות החדשות  

בהתחשב בהון הקיים של מבטחים . ח"מיליוני ש 91 -עומדת על סך של כ 2012, בדצמבר
  . ח"מיליוני ש 81 -למבטחים פנסיה עודפי הון בסך של כ, 2012, בדצמבר 31פנסיה ליום 

  
 דרישת ההון) מבטחים גמל -להלן (מ "יישום מלוא דרישות ההון במנורה מבטחים גמל בעב  

גמל  מבטחיםההון המוכר של , 2012, בדצמבר 31ליום . ח"מיליוני ש 26 - סך של כ עומדת על
   .ח"מיליוני ש 12 -ח ועודפי הון מסתכמים בכ"מיליוני ש 38 - מסתכם בכ

  
מ "יישום מלוא דרישות ההון במנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בעב  
, בדצמבר 31ליום . ח"מיליוני ש 10 -כדרישת ההון עומדת על סך של ) מנורה מהנדסים -להלן (

ח וביישום מלוא דרישות "מיליוני ש 8 -בכההון העצמי של מנורה מהנדסים מסתכם , 2012
 ,ביחס להוראות המעבר. ח"מיליוני ש 2 -ההון תידרש מנורה מהנדסים להגדיל את הונה בכ

  .2012, בדצמבר 31ליום ח "מיליוני ש 2 -למנורה מהנדסים עודפי הון בסך של כ
  

נסיה כדיבידנד בעין חילקה מנורה ביטוח את מלוא מניות מבטחים פ, 2012, בפברואר 15ביום   .10
הערך בספרי מנורה ביטוח של ההשקעה במבטחים פנסיה ליום חלוקת הדיבידנד הינו . לחברה

  .השפעה מהותית על עודף ההון של מנורה ביטוח לא היתהל "לחלוקה הנ. ח"מיליוני ש 621 -כ
  
ח כל אחת "ש 1מניות רגילות בנות  1,251הנפיקה מנורה ביטוח לחברה  2012בחודש אוגוסט   . 11

  .ח"מיליוני ש 8.8תמורת 
  
באישור שניתן נקבע  .להלן) ג(4 37ראה באור , לעניין יישום מודל דירוג פנימי מאושר בקבוצה  .12

תחושבנה ללא התחשבות בדירוג על  2012, בדצמבר 31כי דרישות ההון בגין נכסים ליום 
  .בסיס המודל הפנימי

  
חילקה מנורה ביטוח את מלוא השקעתה במניות , 2013, בינואר 31ביום , לאחר תאריך הדיווח  .13

  .כדיבידנד בעין לחברה, שומרה ביטוח בצירוף שטרי ההון שהנפיקה לה שומרה ביטוח
מיליוני  353 - הינו כ 2012, רבדצמב 31הערך בספרי מנורה ביטוח של ההשקעה בשומרה ליום   

 90 -עודף ההון של מנורה ביטוח בכ חלוקת הדיבידנד כאמור הקטינה את ובהתאם לכך, ח"ש
  .ח"מיליוני ש
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   בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה תהתחייבויו   -: 16באור 
  

  
  בדצמבר 31  

2012  2011  2012  2011  2012  2011  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח "אלפי ש
  ביטוח חיים וחסכון ארוך

  :טווח 
  4,668,223   4,815,547   118,434   129,627   4,786,657   4,945,174   חוזי ביטוח  
  4,517,522   4,606,214   -    -    4,517,522   4,606,214   חוזי השקעה  

 9,551,388   9,304,179   129,627   118,434   9,421,761   9,185,745  

 בניכוי סכומים המופקדים 
 בחברה במסגרת תוכנית  
  הטבה מוגדרת לעובדי  
  )17,418(  )15,644(  -    -    )17,418(  )15,644(  הקבוצה 

  סך הכל ביטוח חיים
  9,168,327   9,406,117   118,434   129,627   9,286,761   9,535,744   וחיסכון ארוך טווח  

חוזי ביטוח הכלולים 
  323,460   384,404   286,872   422,065   610,332   806,469   במגזר ביטוח בריאות

  חוזי ביטוח הכלולים
  3,538,151   3,719,413   966,204   1,006,775   4,504,355   4,726,188   במגזר ביטוח כללי  

  כ התחייבויות בגין"סה
  חוזי ביטוח וחוזי 
  השקעה שאינם תלויי 
  תשואה 

 
15,068,401 

 
14,401,448   1,558,467   1,371,510  

 
13,509,934 

 
13,029,938  
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  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה   -: 17באור 
  

  
  בדצמבר 31

2012  2011  2012  2011  2012  2011  
  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח "באלפי ש

  ביטוח חיים וחסכון ארוך
  :טווח 

  חוזי ביטוח  
 

12,382,790 
 

10,631,622    -    -  
 

12,382,790 
 

10,631,622  
  1,177,355  1,345,360  -    -    1,177,355  1,345,360  חוזי השקעה  

 
13,728,150 

 
11,808,977    -    -  

 
13,728,150 

 
11,808,977  

 בניכוי סכומים המופקדים
  בחברה במסגרת תוכנית 
  הטבה מוגדרת לעובדי 
  )64,524(  )66,637(  -    -    )64,524(  )66,637(  הקבוצה 

סך הכל ביטוח חיים 
  ארוך טווח וחיסכון 

 
13,661,513 

 
11,744,453    -    -  

 
13,661,513 

 
11,744,453  

חוזי ביטוח הכלולים 
  45,811  58,877  -    -    45,811  58,877  במגזר בריאות

  כ התחייבויות בגין"סה
  חוזי ביטוח וחוזי 
  השקעה תלויי תשואה 

 
13,720,390 

 
11,790,264    -    -  

 
13,720,390 

 
11,790,264  

  
  

בחוזי ביטוח תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים או צמודים לתשואה שמניבות 
תוכניות ביטוח , בין היתר, חוזים אלה כוללים. בניכוי דמי ניהול מנורה ביטוחהשקעות מסויימות של 

לפי תוצאות ההשקעות של תיק הפוליסות המשתתפות  מאלוס/מחייבות את המבוטח בבונוס/המזכות
בחוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המבוטח . מנורה ביטוחברווחי השקעה של 

  . מנורה ביטוחצעה יאינם תלויים ברווח או ההפסד מההשקעות שב
  

כך שישנן , ברמת הכיסוי הבודד ההבחנה בין חוזים תלויי תשואה לבין חוזים שאינם תלויי תשואה נעשית
 .פוליסות ביטוח עם מספר כיסויים אשר חלקם תלויי תשואה וחלקם אינם תלויי תשואה
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  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   - :18באור 
  

  :ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי סוגים  . 1'א
  

  בדצמבר 31
2012  2011  2012  2011  2012  2011  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו
  ח  "אלפי ש

  ענף רכב חובה
  280,670   297,436   -   -   280,670   297,436   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  189,858   217,739   10,113   11,118   199,971   228,857   )צבירה(עודף הכנסות על הוצאות 
  1,797,814   1,879,391   182,537   176,573   1,980,351   2,055,964   תביעות תלויות

  2,268,342   2,394,566   192,650   187,691   2,460,992   2,582,257   ) להלן 4'ג - ו 3'ראה ג(סך ענף רכב חובה 

  ענפי חבויות 
  49,726   72,194   44,826   49,219   94,552   121,413   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  124,934   100,567   144,571   154,659   269,505   255,226   )צבירה(עודף הכנסות על הוצאות 
  1,688   1,863   -   -   1,688   1,863   הפרשה לפרמיה  בחסר 

  483,107   493,362   156,360   189,589   639,467   682,951   תביעות תלויות
  659,455   667,986   345,757   393,467   1,005,212   1,061,453   סך ענפי חבויות

 2'ג -ו 1'ראה ג(סך ענפי רכב חובה וחבויות 
  2,927,797   3,062,552   538,407   581,158   3,466,204   3,643,710   ) להלן

  ענפי רכוש ואחרים
  400,913   427,494   190,187   210,519   591,100   638,013   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  22,828   22,676   5,412   3,308   28,240   25,984   הפרשה לפרמיה בחסר
  190,760   206,691   232,198   211,790   422,958   418,481   תביעות תלויות

  614,501   656,861   427,797   425,617   1,042,298   1,082,478   )להלן' ראה ב(סך ענפי רכוש ואחרים 

  יתרה בגין צרוף עסקים
  )4,147(  -   -   -   )4,147(  -   ענפי חבויות

  כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח"סה
  3,538,151   3,719,413   966,204   1,006,775   4,504,355   4,726,188   הכלולים במגזר ביטוח כללי 

  :הוצאות רכישה נדחות
  26,060   27,884   -   -   26,060   27,884   ענפי רכב חובה
  11,229   16,019   9,732   10,577   20,961   26,596   ענפי חבויות

  101,302   106,982   47,252   52,012   148,554   158,994   ענפי רכוש ואחרים

 213,474   195,575   62,589   56,984   150,885   138,591  

  יתרה בגין צרוף עסקים
  )946(  -   -   -   )946(  -   ענפי חבויות

  137,645   150,885   56,984   62,589   194,629   213,474   נדחות הכל הוצאות רכישה- סך

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי 
  :בניכוי הוצאות רכישה נדחות 

  2,242,282   2,366,682   192,650   187,691   2,434,932   2,554,373   ענפי רכב חובה
  645,025   651,967   336,025   382,890   981,050   1,034,857   ענפי חבויות

  513,199   549,879   380,545   373,605   893,744   923,484   ענפי רכוש ואחרים 
 4,512,714   4,309,726   944,186   909,220   3,568,528   3,400,506  
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  
  :בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי לפי שיטות חישובן התחייבויות ביטוחיות  . 2'א
  

  
  בדצמבר 31

2012  2011  2012  2011  2012  2011  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  :הערכות אקטואריות
  2,363,700   2,451,443   508,473   494,724   2,872,173   2,946,167   אברהם לוונגליק' דר

  81,827   93,849   16,050   16,343   97,877   110,192   הרמתי מר ניר

  2,445,527   2,545,292   524,523   511,067   2,970,050   3,056,359   כ הערכות אקטואריות"סה

  :הפרשות על בסיס הערכות אחרות
  הערכת מחלקת תביעות בגין התביעות

  47,735   58,570   46,904   69,334   94,639   127,904   התלויות הידועות 
  תוספת לתביעות התלויות בגין תביעות

  IBNR(   -   6,093   -   3,940   -   2,153(שאירעו אך טרם דווחו  
  731,309   797,124   235,013   259,738   966,322   1,056,862   הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה

  782   121   1,140   859   1,922   980   הערכות אחרות
  314,792   318,306   154,684   165,777   469,476   484,083   )צבירה(הכנסות על הוצאות עודף 

 4,726,188   4,508,502   1,006,775   966,204   3,719,413   3,542,298  

  )4,147(  -   -   -   )4,147(  -   יתרה בגין צרוף עסקים

  כ ההתחייבויות בגין חוזי"סה
  3,538,151   3,719,413   966,204   1,006,775   4,504,355   4,726,188   ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי 
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  
  :בניכוי הוצאות רכישה נדחות, תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי  . 'ב

  
  וחבויותענפי רכב חובה   .1

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2012  2011  2012  2011  2012  2011  
  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  2,776,139   2,887,307   526,726   528,675   3,302,865   3,415,982   יתרה לתחילת השנה 

  עלות התביעות המצטברת
  605,304   657,667   69,786   71,817   675,090   729,484   בגין שנת חיתום שוטפת 

  שינוי ביתרות לתחילת שנה
  65,731   41,621   12,299   7,672   78,030   49,293   כתוצאה מהצמדה למדד  

  שינוי באומדן עלות התביעות
  המצטברת בגין שנות חיתום  
  )83,201(  )71,467(  )48,041(  )4,641(  )131,242(  )76,108(  קודמות 

  בעלות התביעותסך השינוי 
  587,834   627,821   34,044   74,848   621,878   702,669   המצטברת 

  תשלומים לישוב תביעות
  :במהלך השנה 

  6,694   7,584   2,848   1,660   9,542   9,244   בגין שנת חיתום שוטפת

  497,749   495,612   36,730   42,374   534,479   537,986   בגין שנות חיתום קודמות

  504,443   503,196   39,578   44,034   544,021   547,230   סך תשלומים לתקופה

  66,579   74,422   22,294   43,820   88,873   118,242   צבירה בגין שנת חיתום שוטפת

  צבירה שנזקפה לרווח בגין
  )115,343(  )155,838(  )55,845(  )47,450(  )171,188(  )203,288(  שנת החיתום ששוחררה 

  75,675   84,932   41,034   14,722   116,709   99,654   השינוי בצבירה יתרת

  26,911   3,516   7,483   11,092   34,394   14,608   סך שינוי בצבירה לתקופה

  866   3,201   -   -   866   3,201   שינוי עקב צירוף עסקים 

  2,887,307   3,018,649   528,675   570,581   3,415,982   3,589,230   יתרה לסוף השנה 
  

פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי , צבירה, הפרשה לפרמיה בחסר, תביעות תלויות: יתרות הפתיחה והסגירה כוללות  .1
  .הוצאות רכישה נדחות

  
פרמיה , הפרשה לפרמיה בחסר, )ללא צבירה( יתרת תביעות תלויות: הינה) Ultimate(התביעות המצטברת עלות   .2

כולל הוצאות ישירות ועקיפות  התביעות בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומישטרם הורווחה 
  .לישוב תביעות

  
  .בייחוס לשנות החיתום) הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות   .3
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  
בניכוי הוצאות רכישה נדחות , תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזרי ביטוח כללי  . 'ב

  :)המשך(
  

  ענפי רכוש ואחרים  .2
  

  בדצמבר 31

2012  2011  2012  2011  2012  2011  

  שייר  ביטוח משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  445,702   513,199   375,355   380,545   821,057   893,744   יתרה לתחילת השנה

  עלות התביעות המצטברת
  619,179   683,856   312,381   313,822   931,560   997,678   בגין אירועים בשנת הדוח 

  שינוי בעלות התביעות
  המצטברות בגין אירועים 
  9,965   27,017   )4,239(  )3,263(  5,726   23,754   שקדמו לשנת הדוח 

 1,021,432   937,286   310,559   308,142   710,873   629,144  

  תשלומים לישוב תביעות
  :במהלך השנה 

  469,816   520,233   183,253   211,304   653,069   731,537   בגין אירועים של שנת הדוח

  145,022   173,796   115,263   120,579   260,285   294,375   בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח 

  614,838   694,029   298,516   331,883   913,354   1,025,912   סך תשלומים

  שינוי בהפרשה לפרמיה שטרם
  נטו מהוצאות, הורווחה 
  35,021   20,902   )9,848(  15,574   25,173   36,476   רכישה נדחות  

  18,170   )1,066(  5,412   )1,190(  23,582   )2,256(  שינוי בהפרשה לפרמיה בחסר

  513,199   549,879   380,545   373,605   893,744   923,484   יתרה לסוף השנה

פרמיה שטרם הורווחה ובניכוי , תביעות תלויות בתוספת הפרשה לפרמיה בחסר: תוהסגירה כוללויתרות הפתיחה   .1
  .הוצאות רכישה נדחות

בשנת הדוח כוללת את יתרת תביעות תלויות לסוף שנת הדוח בתוספת  םבגין אירועי עלות התביעות המצטברת  .2
   .הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות לרבות בתקופת הדוח סך תשלומי התביעות

  
תשלומים לישוב תביעות במהלך השנה כוללים תשלומים בגין אירועים שקדמו לשנת הדוח ובתוספת השינוי   .3

  .ועים שקדמו לשנת הדוחביתרת תביעות תלויות בגין איר
  

) הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(התשלומים ליישוב תביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישובן  .4
  .בייחוס לשנות הנזק
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

   2012, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות, ברוטו, הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחותבדיקת התפתחות   . 1'ג
  

  כ"סה  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  שנת חיתום
  *)  2012ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :השנהבסוף ) מצטבר(תביעות ששולמו 
  9,245   9,708   10,085   14,792   16,081   16,303   16,033   14,889   11,244   9,081   לאחר שנה ראשונה

  62,338   62,988   78,218   97,450   191,277   105,175   95,993   78,677   59,128   לאחר שנתיים 
  157,484   176,466   194,839   286,464   195,154   187,830   166,692   117,075   לאחר שלוש שנים 
  256,391   278,042   376,163   278,792   276,723   237,020   176,707   לאחר ארבע שנים 
  349,353   463,425   371,623   357,436   296,341   229,187   לאחר חמש שנים 
  544,617   435,436   425,147   352,448   283,197   לאחר שש שנים 

  488,959   488,500   388,989   312,304   לאחר שבע שנים 
  530,660   424,182   335,206   לאחר שמונה שנים
  444,199   360,481   לאחר תשע שנים
  373,191   לאחר עשר שנים

 :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  847,726   674,289   666,414   706,373   707,159   714,214   695,900   703,301   658,283   509,426   לאחר שנה ראשונה

  788,273   771,530   820,473   802,146   812,814   774,364   780,705   716,039   547,998   לאחר שנתיים 
  792,539   835,626   817,587   849,931   779,502   799,776   745,959   578,146   לאחר שלוש שנים 
  646,146   650,399   792,866   680,237   639,038   510,538   413,068   לאחר ארבע שנים 
  655,415   796,418   694,164   635,140   527,801   418,585   לאחר חמש שנים 
  773,173   672,109   642,882   524,662   421,595   לאחר שש שנים 
  667,243   634,385   522,599   417,917   לאחר שבע שנים

  635,614   517,187   425,842   לאחר שמונה שנים
  509,410   422,717   לאחר תשע שנים
  425,036   לאחר עשר שנים

  20,255   )5,016(  19,693   12,994   3,424   1,128   )11,968(  **)לאחר שחרור הצבירה ) חוסר(עודף 
  0.55%   )0.77%(  2.48%   1.91%   0.54%   0.22%   )2.90%(  שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  6,740,575   847,726   788,273   792,539   646,146   655,415   773,173   667,243   635,614   509,410   425,036   2012בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  3,216,437   9,245   62,338   157,484   256,391   349,353   544,617   488,959   530,660   444,199   373,191   2012בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

  3,524,138   838,481   725,935   635,055   389,755   306,062   228,556   178,284   104,954   65,211   51,845   כ  התחייבויות ביטוחיות"סה
  65,092   2002תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת  

  3,589,230   2012בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .על בסיס ערכים ריאליים הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות  *) 

  .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 

  : 2012, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה וחבויות, בשייר עצמי, חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין  . 2'ג
  

  כ"סה  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  שנת חיתום
  *)  2012ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
  7,979   6,812   6,278   13,170   15,369   15,664   15,116   13,283   10,045   8,478   לאחר שנה ראשונה

  55,368   48,031   73,623   93,355   111,707   102,306   91,569   74,719   55,601   לאחר שנתיים 
  126,792   163,750   186,759   205,524   191,519   182,617   160,079   107,219   לאחר שלוש שנים 
  239,461   269,377   293,855   274,722   269,548   230,037   160,480   לאחר ארבע שנים 
  339,988   377,532   367,302   348,284   286,684   210,121   לאחר חמש שנים 
  451,127   429,474   414,112   337,246   261,598   לאחר שש שנים 

  482,350   475,789   372,694   289,159   לאחר שבע שנים 
  519,308   406,441   311,692   לאחר שמונה שנים
  426,119   336,644   לאחר תשע שנים
  349,027   לאחר עשר שנים

 :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  732,483   576,808   472,838   603,473   629,522   628,894   620,984   640,200   608,958   444,716   ראשונהלאחר שנה 

  683,047   567,899   707,108   705,440   688,007   694,412   703,364   659,209   476,761   לאחר שנתיים 
  586,610   722,313   720,491   710,140   701,663   721,620   688,249   498,128   לאחר שלוש שנים 
  578,739   615,710   657,624   642,728   619,681   488,851   373,953   לאחר ארבע שנים 
  613,156   664,898   647,151   613,030   505,348   387,043   לאחר חמש שנים 
  653,049   628,721   621,995   501,393   391,688   לאחר שש שנים 
  625,141   612,639   499,398   389,247   לאחר שבע שנים

  616,388   494,501   386,260   לאחר שמונה שנים
  489,279   385,410   לאחר תשע שנים
  387,259   לאחר עשר שנים

  14,275   2,554   4,575   17,587   3,293   )428(  )13,306(  **)לאחר שחרור הצבירה ) חוסר(עודף 
  0.42%   0.41%   0.70%   2.74%   0.53%   )0.09%(  )3.56%(  שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  5,965,151   732,483   683,047   586,610   578,739   613,156   653,049   625,141   616,388   489,279   387,259   2012בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  2,997,519   7,979   55,368   126,792   239,461   339,988   451,127   482,350   519,308   426,119   349,027   2012בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

  2,967,632   724,504   627,679   459,818   339,278   273,168   201,922   142,791   97,080   63,160   38,232   כ  התחייבויות ביטוחיות"סה
  51,017   2002תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת  

  3,018,649   2012בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים  *) 

    .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

  :2012, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה, ברוטו, בדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות  . 3'ג
  

  כ"סה  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  שנת חיתום
  *)  2012ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
  4,766   4,293   4,872   11,309   12,817   13,362   12,018   11,958   8,804   6,771   לאחר שנה ראשונה

  44,735   48,998   64,566   81,021   88,271   88,101   85,673   69,190   49,452   לאחר שנתיים 
  132,102   145,666   157,991   171,218   167,843   167,632   146,189   101,003   לאחר שלוש שנים 
  208,510   224,995   243,445   235,464   246,603   206,785   153,347   לאחר ארבע שנים 
  276,646   308,901   315,729   315,496   255,725   198,237   לאחר חמש שנים 
  370,800   365,485   369,467   297,995   242,447   לאחר שש שנים 

  402,417   416,236   328,385   266,259   לאחר שבע שנים 
  449,127   356,354   284,163   לאחר שמונה שנים
  372,461   304,526   לאחר תשע שנים
  314,018   לאחר עשר שנים

  :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  621,032   476,487   465,310   500,373   481,225   481,407   473,771   500,879   478,361   341,399   לאחר שנה ראשונה

  588,085   565,524   613,328   568,798   562,023   545,040   565,746   532,457   389,462   לאחר שנתיים 
  582,665   626,312   577,862   574,853   538,598   574,468   554,636   415,776   לאחר שלוש שנים 
  516,228   495,419   544,814   515,044   526,346   424,261   340,905   לאחר ארבע שנים 
  473,289   539,196   527,893   518,368   433,225   339,640   לאחר חמש שנים 
  514,162   511,056   532,109   434,675   345,445   לאחר שש שנים 
  510,141   516,987   434,074   345,336   לאחר שבע שנים

  519,873   428,059   343,629   לאחר שמונה שנים
  421,635   340,772   לאחר תשע שנים
     342,961   לאחר עשר שנים

  64,728   22,130   30,652   4,903   6,473   2,626   )2,056(  **)לאחר שחרור הצבירה ) חוסר(עודף 
  2.29%   4.47%   5.63%   0.95%   1.23%   0.62%   )0.60%(  שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  5,090,071   621,032   588,085   582,665   516,228   473,289   514,162   510,141   519,873   421,635   342,961   2012בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  2,575,582   4,766   44,735   132,102   208,510   276,646   370,800   402,417   449,127   372,461   314,018   2012בדצמבר  31תשלומים מצטברים עד ליום 

  2,514,489   616,266   543,350   450,563   307,718   196,643   143,362   107,724   70,746   49,174   28,943   כ  התחייבויות ביטוחיות"סה
  39,884   2002תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 

  2,554,373   2012בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .ערכים ריאלייםהסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס   *) 
  .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(עודף בין הערכת התביעות המצטברות בשנה הרביעית   **)
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים במגזר ביטוח כללי   -: 18באור 
  

  :2012, בדצמבר 31ליום  בענפי ביטוח רכב חובה, בשייר עצמי, ביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחותבדיקת התפתחות הערכת התחייבויות בגין חוזי   . 4'ג
  

  כ"סה  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  שנת חיתום
  *)  2012ח מותאמים למדד נובמבר "אלפי ש

  :בסוף השנה) מצטבר(תביעות ששולמו 
  4,766   4,293   4,115   11,308   12,817   13,362   12,018   11,958   8,804   6,771   לאחר שנה ראשונה

  44,735   40,895   64,566   81,021   88,271   88,101   85,673   69,190   49,452   לאחר שנתיים 
  109,056   143,881   157,991   171,218   167,843   167,632   146,189   95,035   לאחר שלוש שנים 
  206,707   224,995   243,350   235,464   246,233   206,785   142,139   לאחר ארבע שנים 
  276,646   305,852   315,695   313,644   254,427   184,325   לאחר חמש שנים 
  360,529   364,660   366,145   296,304   226,794   לאחר שש שנים 

  401,592   411,814   325,751   249,437   לאחר שבע שנים 
  444,622   353,047   267,108   לאחר שמונה שנים
  369,128   287,485   לאחר תשע שנים
  296,771   לאחר עשר שנים

  :בסוף השנה) כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 
  606,580   461,472   370,038   486,784   469,130   470,600   465,726   492,188   470,152   338,072   לאחר שנה ראשונה

  567,016   462,908   588,785   545,450   539,336   533,157   551,917   521,557   382,268   לאחר שנתיים 
  473,578   602,277   555,032   548,942   527,224   561,017   543,703   395,913   לאחר שלוש שנים 
  492,904   482,434   510,483   507,547   520,193   417,693   311,676   לאחר ארבע שנים 
  462,311   508,661   514,492   512,200   426,736   319,276   לאחר חמש שנים 
  493,516   499,703   525,160   428,085   325,303   לאחר שש שנים 
  498,320   511,105   427,617   325,685   לאחר שבע שנים

  514,019   421,978   324,422   לאחר שמונה שנים
  417,357   322,660   לאחר תשע שנים
  324,469   לאחר עשר שנים

  40,034   20,123   16,967   9,227   6,174   336   )12,793(  **)לאחר שחרור הצבירה ) חוסר(עודף 
  1.46%   4.17%   3.32%   1.82%   1.19%   0.08%   )4.10%(  שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה באחוזים

  4,850,070   606,580   567,016   473,578   492,904   462,311   493,516   498,320   514,019   417,357   324,469   2012בדצמבר  31ליום , עלות תביעות מצטברות
  2,514,552   4,766   44,735   109,056   206,707   276,646   360,529   401,592   444,622   369,128   296,771   2012בדצמבר  31מצטברים עד ליום תשלומים 

  2,335,518   601,814   522,281   364,522   286,197   185,665   132,987   96,728   69,397   48,229   27,698   כ  התחייבויות ביטוחיות"סה
  31,164   2002תביעות תלויות בגין שנים עד וכולל שנת 

  2,366,682   2012בדצמבר  31סך כל ההתחייבויות הביטוחיות ליום 
  .הסכומים לעיל מובאים בערכים מותאמים לאינפלציה על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאליים  *) 

  .להערכת התביעות המצטברות נכון לתאריך הדוח) הראשונה לאחר שחרור הצבירה(התביעות המצטברות בשנה הרביעית עודף בין הערכת   **)
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  נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  -: 19באור 
  

  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות תפירוט ההתחייבויו  .א
  

  התחייבויות  פוליסות  פוליסות הכוללות מרכיב חסכון  
  לעמיתי  ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) לרבות נספחים(  2012, בדצמבר 31נתונים ליום 

  מסלולי  סיכון הנמכר 
  קופות גמל  כפוליסה בודדת  2004משנת 

  מבטיחות  תלוי  שאינו תלוי  עד שנת  עד שנת
  כ"סה  תשואה   קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  *) 1990  

  ח  "באלפי ש

  :לפי חשיפה ביטוחית )א(
  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  -   -   -   -   -   -   -   -   קצבה ללא מקדמים מובטחים 
  :קצבה עם מקדמים מובטחים 
  6,169,972   -   -   -   -   -   4,473,209   1,696,763    2001עד חודש מאי  
  3,108,683   -   -   -   2,294,783   -   813,900   -   2001מחודש יוני  
  466,375   -   -   -   14,135   190,343   127,518   134,379   קצבה בתשלום 
  6,429,364   -   -   -   626,135   -   3,710,862   2,092,367   )ללא אופציה לקצבה(הוני  
  1,071,631   -   30,114   311,715   277,912   -   373,421   78,469   סיכון אחרים מרכיבי 
 

  -   30,114   311,715   3,212,965   190,343   9,498,910   4,001,978   כ בגין חוזי ביטוח"סה
 

17,246,025  
  :התחייבויות בגין חוזי השקעה 
  1,351,098   -   -   -   1,339,483   752   5,535   5,328   בביטוח חיים 
  4,600,134   4,600,134   -   -   -   -   -   -   לעמיתי מסלולי קופות גמל מבטיחות תשואה 
  5,951,232   4,600,134   -   -   1,339,483   752   5,535   5,328   כ בגין חוזי השקעה"סה 
 

  4,600,134   30,114   311,715   4,552,448   191,095   9,504,445   4,007,306   כ"סה
 

23,197,257  

  :לפי חשיפה פיננסית )ב(
  9,535,744   4,600,134   30,114   286,080   277,680   191,095   202,152   3,948,489   שאינו תלוי תשואה  
 

  -   -   25,635   4,274,768   -   9,302,293   58,817   תלוי תשואה
 

13,661,513  

  4,600,134   30,114   311,715   4,552,448   191,095   9,504,445   4,007,306   כ"סה
 

23,197,257  
  

  .היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת *)       
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  )המשך(נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   -: 19באור 
  

  )המשך( בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה לפי חשיפות תההתחייבויו פירוט  .א
  

  התחייבויות  פוליסות   לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון  
  לעמיתי  ללא מרכיב חסכון   לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים  2011, בדצמבר 31נתונים ליום 

  מסלולי  סיכון הנמכר כפוליסה 
  קופות גמל  בודדת   2004משנת 

  מבטיחות  תלוי  שאינו תלוי  עד שנת  עד שנת
  כ"סה  תשואה   קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  *) 1990

  ח  "באלפי ש

  :לפי חשיפה ביטוחית )א(
  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח 
  -   -   -   -   -   -   -   -   קצבה ללא מקדמים מובטחים 
  :עם מקדמים מובטחיםקצבה  
  5,417,279   -   -   -   -   -   3,855,501   1,561,778    2001עד חודש מאי  
  2,301,857   -   -   -   1,640,987   -   660,870   -   2001מחודש יוני  
  386,664   -   -   -   5,171   174,949   98,734   107,810   קצבה בתשלום 
  6,224,973   -   -   -   588,844   -   3,480,879   2,155,250   )ללא אופציה לקצבה(הוני  
  1,005,564   -   31,602   271,428   261,030   -   361,308   80,196   מרכיבי סיכון אחרים 
  15,336,337   -   31,602   271,428   2,496,032   174,949   8,457,292   3,905,034   כ בגין חוזי ביטוח"סה 
  :השקעההתחייבויות בגין חוזי  
  1,183,093   -   -   -   1,174,512   1,840   2,843   3,898   בביטוח חיים 
  4,511,784   4,511,784   -   -   -   -   -   -   מבטיחות תשואה לעמיתי מסלולי קופות גמל 
  5,694,877   4,511,784   -   -   1,174,512   1,840   2,843   3,898   כ בגין חוזי השקעה"סה 
  21,031,214   4,511,784   31,602   271,428   3,670,544   176,789   8,460,135   3,908,932   כ"סה 

  :לפי חשיפה פיננסית )ב(
  9,286,761   4,511,784   31,602   248,242   260,796   176,789   199,717   3,857,831   שאינו תלוי תשואה  
  11,744,453   -   -   23,186   3,409,748   -   8,260,418   51,101   תלוי תשואה 

  21,031,214   4,511,784   31,602   271,428   3,670,544   176,789   8,460,135   3,908,932   כ"סה
       

  .היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת *)         
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  )המשך( ון ארוך טווחנתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכ  -: 19באור 
  
   פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב

  
  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    נתונים לשנה שהסתיימה

  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים   2012, בדצמבר 31ביום 
  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 

  תלוי   שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 
  כ"סה  קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  )1( 1990

  ח  "אלפי ש

  :פרמיות ברוטו

  97,280   -    -    -    -    49,794   47,486   מעורב/מסורתי
  1,089,466   -    -    695,396   -    364,268   29,802   מרכיב החיסכון 

  613,323   19,025   310,190   79,121   -    186,056   18,931   אחר
  1,800,069   19,025   310,190   774,517   -    600,118   96,219   כ"סה

  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
  351,677   -    -    351,568   6   84   19   ישירות לעתודות ביטוח  

  197,754   -    -    47,646   )8,754(  69,761   89,101   )3( מרווח פיננסי כולל דמי ניהול

  )71,155(  8,083   13,798   )43,640(  )14,789(  )48,103(  13,496   מעסקי ביטוח חיים) הפסד(רווח 

  )3,171(  -    -    -    -    )3,171(  -    קיזוזים והתאמות

  )74,326(  8,083   13,798   )43,640(  )14,789(  )51,274(  13,496   מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות) הפסד(רווח 

  71,930   848   5,046   8,151   4,298   5,808   47,779   רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

  )2,396(  8,931   18,844   )35,489(  )10,491(  )45,466(  61,275   הכולל מעסקי ביטוח חיים) ההפסד(סך כל הרווח 

  133,983   רווח מפנסיה וגמל

  131,587   כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח "סה

  256,577   -    61,957   193,094   -    1,528   98   )2(עסק חדש  –פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 

  124,827   -    -    119,613   -    4,702   512   פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

  12,976   -    -    12,976   -    -    -    עסק חדש –פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

  292,775   -    -    292,775   -    -    -    פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

  70,194   -    -    70,194   -    -    -    העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  90,817   -    -    59,571   -    29,512   1,734   העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
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  )המשך(נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   -: 19באור 
  
  )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב

  
  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    נתונים לשנה שהסתיימה

  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים   2011, בדצמבר 31ביום 

  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 
  תלוי   שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 

  כ"סה  קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  )1( 1990

  ח  "אלפי ש

  :פרמיות ברוטו

  109,514   -    -    -    -    59,120   50,394   מעורב/מסורתי
  974,308   -    -    582,417   55   363,329   28,507   מרכיב החיסכון 

  597,080   9,768   289,333   78,383   -    197,857   21,739   אחר

  1,680,902   9,768   289,333   660,800   55   620,306   100,640   כ"סה

  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
  407,694   -    -    407,629   6   56   3   ישירות לעתודות ביטוח  

  104,416   -    -    42,012   )4,279(  52,220   14,463   )3( מרווח פיננסי כולל דמי ניהול

  )111,325(  )114(  1,177   )112,300(  )4,054(  )25,702(  29,668   מעסקי ביטוח חיים) הפסד(רווח 

  )2,415(  -    -    -    -    )2,415(  -    קיזוזים והתאמות

  )113,740(  )114(  1,177   )112,300(  )4,054(  )28,117(  29,668   מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות) הפסד(רווח 

  )12,753(  )157(  )745(  )1,397(  )659(  )1,106(  )8,689(  רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

  )126,493(  )271(  432   )113,697(  )4,713(  )29,223(  20,979   הכולל מעסקי ביטוח חיים) הפסד(סך כל הרווח 

  86,077   רווח מפנסיה וגמל

  )40,416(  כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח "סה

  194,213   -    48,130   144,545   -    1,337   201   )2(עסק חדש  –פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 

  93,755   -    -    86,932   55   6,157   611   חוזי ביטוחפרמיה חד פעמית בגין 

  17,707   -    -    17,707   -    -    -    עסק חדש –פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

  351,379   -    -    351,379   -    -    -    פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה

  25,682   -    -    25,682   -    -    -    העברות לחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  62,663   -    -    37,377   -    25,246   40   העברות מהחברה בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
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  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  -: 19באור 
  

  )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב
  

  לרבות(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון    נתונים לשנה שהסתיימה
  פוליסות ללא מרכיב חסכון  לפי מועד הנפקת הפוליסה) נספחים   2010, בדצמבר 31ביום 

  סיכון הנמכר כפוליסה בודדת  2004משנת 
  תלוי   שאינו תלוי  עד שנת   עד שנת 

  כ"סה  קבוצתי  פרט  תשואה  תשואה  2003  )1( 1990

  ח  "אלפי ש

  :פרמיות ברוטו

  112,249   -    -    -    -    61,759   50,490   מעורב/מסורתי
  986,753   -    -    462,705   124,738   364,261   35,049   מרכיב החיסכון 

  601,743   18,051   268,973   103,126   -    205,493   6,100   אחר

  1,700,745   18,051   268,973   565,831   124,738   631,513   91,639   כ"סה

  תקבולים בגין חוזי השקעה שנזקפו
  399,634   -    -    399,511   9   111   3   ישירות לעתודות ביטוח  

  251,041   -    -    33,870   )13,290(  159,455   71,006   )3( ניהולמרווח פיננסי כולל דמי 

  65,515   2,047   47,259   )84,519(  )13,832(  57,534   57,026   מעסקי ביטוח חיים) הפסד(רווח 

  )2,183(  -    -    -    -    )2,183(  -    קיזוזים והתאמות

  63,332   2,047   47,259   )84,519(  )13,832(  55,351   57,026   מעסקי ביטוח חיים לאחר קיזוזים והתאמות) הפסד(רווח 

  18,665   116   663   982   -    874   16,030   רווח כולל אחר מעסקי ביטוח חיים

  81,997   2,163   47,922   )83,537(  )13,832(  56,225   73,056   הכולל מעסקי ביטוח חיים) פסדה(סך כל רווח 

  148,758   רווח מפנסיה וגמל

  230,755   כ רווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח "סה

  177,639   -    50,258   125,400   -    1,786   195   )2(עסק חדש  –פרמיה משונתת בגין חוזי ביטוח 

  192,600   -    -    62,818   124,738   4,993   51   פרמיה חד פעמית בגין חוזי ביטוח

  28,996   -    -    28,996   -    -    -    עסק חדש –פרמיה משונתת בגין חוזי השקעה 

  352,578   -    -    352,578   -    -    -    פרמיה חד פעמית בגין חוזי השקעה
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  )המשך( ון ארוך טווחאודות מגזר ביטוח חיים וחיסכנתונים נוספים   -: 19באור 
  
  )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות  .ב

  
  
  

  :הערות
  .היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת   )1(
  .אלא במסגרת תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית, הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש  )2(
   .המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות  )3(

לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור ) לרבות רווח כולל אחר(יסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל המרווח הפיננסי בפול
  .התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות

שבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של עתודות המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחו, בחוזים תלויי תשואה  
  .הביטוח
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  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   - :19 באור
  
  מידע נוסף אודות התחייבויות תלויות תשואה  .ג

  
  ליום

  לשנה שהסתיימה בדצמבר 31 
  2012 בדצמבר 31ביום   2012

  גמלאות התחייבויות
  תביעות  /פרמיות  תלויות

  פדיונות ותום תקופה  תקבולים  תשואה 

  ח  "אלפי ש

  :1991-2003בגין פוליסות שהונפקו בין 

  15,352   12,903   18,076   439,381   'קרן ט  

  294,297   256,008   882,333   8,941,828   'קרן י  

  199,394   57,965   775,914   2,935,286   2004החל משנת בגין פוליסות שהונפקו 

  279,268   -    351,652   1,345,018   חוזי השקעה 

  788,311   326,876   2,027,975   13,661,513   סך הכל
  

  
  ליום

  לשנה שהסתיימה בדצמבר 31 
  2011בדצמבר  31ביום   2011

  גמלאות התחייבויות
  תביעות  /פרמיות  תלויות

  פדיונות ותום תקופה  תקבולים  תשואה 

  ח  "אלפי ש

  :1991-2003בגין פוליסות שהונפקו בין 

  15,848   14,445   18,789   405,859   'קרן ט  

  294,960   250,605   888,011   7,926,004   'קרן י  

  151,548   68,486   660,624   2,235,235   2004בגין פוליסות שהונפקו החל משנת 

  280,768   -    407,685   1,177,355   חוזי השקעה 

  743,124   333,536   1,975,109   11,744,453   סך הכל
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  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   - :19 באור
  
  תשואהמידע אודות תשואה ודמי ניהול בגין התחייבויות תלויות   .ד

   
  

  תשואה שנתית 
  ממוצעת 
  נומינלית 

  שנים 5  תשואה שנתית נומינלית ברוטו
  אחרי  לפני

  בדצמבר 31דמי ניהול לשנה שהסתיימה ביום   דמי   דמי

  2010   2011   2012   ניהול  ניהול  2008  2009  2010  2011  2012

  ח"שבאלפי   באחוזים

  159,455   52,220   69,761   4.11   5.04   )23.12(  40.53   11.63   )5.67(  12.39   'קרן י

  מסלול כללי בפוליסות
  25,196   30,824   34,651   3.70   5.03   )23.12(  40.53   11.50   )5.57(  12.39   2004החל משנת  

  8,674   11,188   12,995   אחר

  193,325   94,232   117,407   סך הכל
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  )המשך( נתונים נוספים אודות מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח   - :19 באור
  
  העברות כספיםמידע אודות   .ה

  
      

  לשנה שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום 

2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  :העברות לחברה מגופים אחרים
  19,337   46,927   ביטוח אחרותהעברות מחברות 

  1,511   12,632   העברות מקרנות פנסיה
  4,834   10,635   העברות מקופות גמל

  25,682   70,194   סך הכל העברות לחברה

  :העברות מהחברה לגופים אחרים
  39,131   54,707   העברות לחברות ביטוח אחרות

  11,335   17,020   העברות לקרנות פנסיה
  12,197   19,090   לקופות גמלהעברות 

  62,663   90,817   סך הכל העברות מהחברה

  )36,981(  )20,623(  העברות נטו
  

ההעברות מתייחסות לביטוח חיים ואינן מתייחסות לנכסי קופות גמל וקרנות פנסיה אשר אינם     
  .כלולים בדוחות הכספיים המאוחדים

  
   בריאותביטוח נתונים נוספים אודות מגזר    - :20 באור

  
  בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה פיננסיתברוטו פירוט ההתחייבויות   .א

  
הכיסויים הנתונים הכלולים בכל אחד מהטורים בטבלאות שלהלן הינם בגין הפוליסה העיקרית ו    

  .המצורפים אליה הנוספים
      

  2012, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  (*)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  58,877   -    -    58,877   תלוי תשואה
  806,469   249,307   2,303   554,859   אינו תלוי תשואה

  865,346   249,307   2,303   613,736   כ"סה
      
      

  2011, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  45,811   -    -    45,811   תלוי תשואה
  610,332   218,069   3,711   388,552   אינו תלוי תשואה

  656,143   218,069   3,711   434,363   כ"סה
      

הכיסוי המהותי ביותר הכלול החלק המהותי ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך ו  *) 
  .הינו הוצאות רפואיותבביטוח בריאות אחר 
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  )המשך( בריאותביטוח נתונים נוספים אודות מגזר    - :20 באור
  

  בגין חוזי ביטוח לפי חשיפה ביטוחיתברוטו פירוט ההתחייבויות   .ב
  

      
  2012, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש
  273,157   220,565   961   51,631   קצבה בתשלום

  592,189   28,742   1,342   562,105   מרכיבי סיכון אחרים

  865,346   249,307   2,303   613,736   כ"סה
      

  
  

      
  2011, בדצמבר 31נתונים ליום 

  סיעודי

  כ"סה  *)אחר   קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש
  235,726   189,175   1,872   44,679   קצבה בתשלום

  420,417   28,894   1,839   389,684   מרכיבי סיכון אחרים

  656,143   218,069   3,711   434,363   כ"סה
  

הכיסוי המהותי ביותר הכלול החלק המהותי ביותר בביטוח בריאות אחר הינו לזמן ארוך ו  *) 
  .הינו הוצאות רפואיותבביטוח בריאות אחר 

  
  פירוט התוצאות לפי פוליסות  .ג

  
      

  2012, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

  סיעודי

  כ"סה  אחר  קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  434,842   *) 371,425   1,206   62,211   פרמיות ברוטו

מעסקי ) הפסד(רווח 
  63,196   62,959   1,719   )1,482(  ביטוח בריאות

רווח כולל אחר 
  19,397   4,460   55   14,882  מעסקי ביטוח בריאות
סך כל הרווח הכולל 
  82,593   67,419   1,774   13,400  מעסקי ביטוח בריאות

 -פרמיה משונתת 
  44,876   38,918   -    5,958   עסק חדש

  
  .ח"אלפי ש 43,749ח ופרמיות קולקטיב בסך "אלפי ש 327,677מתוך זה פרמיות פרט בסך של   *)     
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  )המשך( בריאותביטוח נתונים נוספים אודות מגזר    - :20 באור
  

  )המשך( לפי פוליסותפירוט התוצאות   .ג
  

      
  2011, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 

  סיעודי

  כ"סה  אחר  קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  370,184   *) 312,564   724   56,896   פרמיות ברוטו

רווח מעסקי ביטוח 
  52,692   30,381   1,402   20,909   בריאות

הפסד כולל אחר 
  )4,616(  )2,355(  )16(  )2,245( מעסקי ביטוח בריאות
סך כל הרווח הכולל 
  48,076   28,026   1,386   18,664  מעסקי ביטוח בריאות

 -פרמיה משונתת 
  36,187   31,663   -    4,524   עסק חדש

  
  .ח"אלפי ש 36,643ח ופרמיות קולקטיב בסך "אלפי ש 275,921מתוך זה פרמיות פרט בסך של   *)     

  
      

  2010, בדצמבר 31שהסתיימה ביום נתונים לשנה 

  סיעודי

  כ"סה  אחר  קבוצתי  פרט

  ח  "אלפי ש

  347,855   *) 297,448   859   49,548   פרמיות ברוטו

מעסקי ) הפסד(רווח 
  14,126   21,911   )972(  )6,813(  ביטוח בריאות

רווח כולל אחר 
  1,845   221   19   1,605  מעסקי ביטוח בריאות

סך כל הרווח 
הכולל ) ההפסד(

  15,971   22,132   )953(  )5,208( מעסקי ביטוח בריאות

 -פרמיה משונתת 
  30,712   25,128   -    5,584   עסק חדש

  
  .ח"אלפי ש 41,068ח ופרמיות קולקטיב בסך "אלפי ש 256,380מתוך זה פרמיות פרט בסך של   *)     
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  ברוטו, ביטוח בריאותחוזי ו חוזי השקעה ,חוזי ביטוח חייםתנועה בהתחייבויות בגין    - :21 באור
  
  

  ביטוח  (*)ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח 
  בריאות  כ"סה  חוזי השקעה  חוזי ביטוח

  ח  "אלפי ש
  604,476   20,795,006   5,476,971   15,318,035   2011, בינואר 1יתרה ליום 

  12,304   )147,780(  262,022   )409,802(  )1(הפרשי הצמדה ורווחי השקעה , ריבית
  32,711   1,604,916   425,950   1,178,966   )2( גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות

  -    )1,284,393(  )448,392(  )836,001(  פדיונות ותום תקופה , קיטון בגין תביעות
  )7,308(  10,245   -    10,245   שינויים בגין שינוי בהנחות

  -    -    )21,674(  21,674   סיווג מחדש של תוכניות השקעה
  13,960   53,220   -    53,220    )3( שינויים אחרים

  656,143   21,031,214   5,694,877   15,336,337   2011, בדצמבר 31יתרה ליום 

  12,459   1,728,304   371,490   1,356,814   )1(הפרשי הצמדה ורווחי השקעה , ריבית

  41,673   1,554,315   367,759   1,186,556   )2(גידול בגין פרמיות שנזקפו להתחייבויות 

  -    )1,305,815(  )484,482(  )821,333(  פדיונות ותום תקופה , קיטון בגין תביעות

  146,393   99,545   -    99,545   )4(שינויים בגין שינוי בהנחות 

  -  -  1,588  )1,588(  סיווג מחדש של תוכניות השקעה
  8,678   89,694   -    89,694   )3(שינויים אחרים 

  865,346   23,197,257   5,951,232   17,246,025   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  

  בדצמבר 31ליום 
2012  2011  

  ח"אלפי ש  ):ברוטו(הרכב (*) 

  9,286,761   9,535,744   חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה    
  11,744,453   13,661,513   חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה    

 23,197,257   21,031,214  
  

השקעות ) הפסדי(הפרשי הצמדה ורווחי , לל ריביתוכסעיף זה  - הפרשי הצמדה ורווחי השקעות, ריבית  .1
השקעות בגין הפרמיות ) הפסדי(הפרשי הצמדה ורווחי , ספת ריביתובת, לתחילת השנהבגין היתרה 

   .שנרשמו בתקופת הדוחלחסכון בלבד 
  

 .פרמיה זו איננה כוללת את כל הפרמיה שנרשמה כהכנסה - להתחייבויותגידול בגין פרמיות שנזקפו   .2
  .הפרמיה כוללת את הפרמיה לחסכון וחלק מהפרמיה במוצרים בעלי פרמיה קבועה

  

, IBNR, רזרבה לתביעות עיתיות, שינויים בעתודה בגין תביעות תלויותהסעיף כולל  - שינויים אחרים  .3
גם  בנוסף הסעיף כולל. )על פי ההנחות שהיו בשימוש בסוף השנה הקודמת( קצבאות בתשלום וכדומה

הפרשי הצמדה ורווחי  ,ריבית"הפרשי ההצמדה ורווחי ההשקעה שלא נכללו בסעיף , את השפעת הריבית
 .ועל פרמיות שאינן חסכון הפרשי הצמדה ורווחי השקעה על תשלומי תביעות, ריבית: כגון ,"השקעות

הנובע מההפרש בין , עיקר הסכום הנכלל בסעיף זה מהווה שינוי אומדן אקטוארי, בביטוח בריאות
  .התוצאות בפועל ובין הערכה לתחילת השנה

  
  .להלן) 5( 37ראה באור , לעניין ההנחות העיקריות המשמשות בחישוב ההתחייבויות הביטוחיות  .4
  

  .פוליסות שהונפקו ובוטלו בשנת הדוחלהתנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח אינה כוללת התייחסות   
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  מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א
  

  כללי .1
  

קרנות , גמלמבטחים  ,מבטחים פנסיה, שומרה ביטוח, חברות מאוחדות מנורה ביטוח
-ו"התשל, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף" מוסד כספי"הינן מנורה מהנדסים וגיוס הון , נאמנות

  .המס החל על הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח. 1975
  

  .בלבד יתר החברות המוחזקות חל מס חברותהחברה ועל הכנסות 
  

  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(מס הכנסה  חוק   .2
  

 חוק ,2007עד לתום שנת , חלל "שאינן חברות מוחזקות בחוהחברות המוחזקות ועל החברה 
נמדדו , חוקהפי -על .)החוק -להלן ( 1985- ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(מס הכנסה 
  .במדד רכי מס כשהן מותאמות לשינוייםוהתוצאות לצ

  
התקבל בכנסת תיקון לחוק שקבע כי תחולתו של חוק התיאומים  2008בחודש פברואר 

למעט הוראות , לא יחולו עוד הוראות החוק 2008ומשנת המס , 2007תסתיים בשנת המס 
נמדדות התוצאות לצורכי , 2008החל משנת . המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס

 31מסוימים בגין שינויים במדד בתקופה שעד ליום  מס בערכים נומינליים למעט תיאומים
התוספת והניכוי בשל תיאום התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול . 2007, בדצמבר

  .2007לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 
        

  
  הסדרי מס ייחודיים לענף הביטוח .3

  
  הסכם עם שלטונות המס  . א

  
הסכם  - להלן ( לבין שלטונות המס קיים הסכםבישראל בין התאחדות חברות הביטוח 

לענף בגין שנות המס  תהמסדיר סוגיות מס ייחודיו, המתחדש ומתעדכן מדי שנה) המס
  :ההסכם מתייחס בין היתר לנושאים הבאים. 2011עד וכולל שנת המס 

  
הוצאות ישירות של חברות ביטוח לרכישת חוזי  - )DAC(הוצאות רכישה נדחות   •

ביטוח חיים יותרו בניכוי לצורכי מס בחלקים שווים בפריסה על פני ארבע 
הוצאות רכישה נדחות בביטוח מפני מחלות ואשפוז מופחתות על פני . שנים

  .בדומה לשיעור ההפחתה בספרים, שנים 6תקופה של 
  
להכנסות החייבות בשיעורי מס מופחתים  - ייחוס הוצאות להכנסות מועדפות  •

") הכנסות מועדפות("ולהכנסות הפטורות ממס המתקבלות בחברות הביטוח 
יתבצע ייחוס הוצאות שמשמעותו הפיכת חלק מההכנסות המועדפות להכנסות 

שיעור הייחוס שנקבע בהסכם תלוי . בהתאם לשיעור הייחוס, חייבות במס מלא
  . כנסות המועדפותבמקור הכספים המניבים את הה

  
מיסוי הכנסות מנכסים המוחזקים כהשקעות חופפות להתחייבויות תלויות   •

  .תשואה
  
הוסכם כי ההשפעה החד פעמית ביום  - השפעת המעבר לתקינה בינלאומית  •

שנים החל משנת  3-המעבר לתקינה הבינלאומית תופחת לצורכי מס בפריסה ל
סוכם כי אם וכאשר רשות המסים  ,יחד עם זאת. 2010ועד וכולל שנת  2008

ידונו הצדדים , תגבש את עמדתה בנושא באופן הסותר את עקרונות ההסכם
  .בהשלכות המס הנובעות מכך

  
 הוסכם כי השפעת הוראת המעבר בחוק התיאומים בכל  -  ביטול חוק התיאומים

שנים החל משנת  3 -הנוגע לניירות ערך סחירים תופחת לצורכי מס בפריסה ל
  .2010ועד וכולל שנת  2008

  
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לעקרונות  .2012לשנת המס הסכם  םטרם נחת

  .האמורההסכם 
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

 )המשך( חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א
  
  )המשך( הסדרי מס ייחודיים לענף הביטוח  .3

  
   יוצאים מן הכלל בביטוח חייםהמס החל על ביטול העתודה לסיכונים   . ב  

      
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (בחוק ההסדרים במשק המדינה 

נקבעו כללים לגבי המס החל , 2007 ,בינואר 11מיום  2007-ז"התשס ,)2007לשנת הכספים 
עד  םהכספייעל ביטול העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים שנכללה בדוחות 

מסכום  0.17%חלק העתודה המחושב בגובה , פי הכללים על. 2006 ,בדצמבר 31ליום 
יהיה , הקיים בביטוח חיים ואשר בגינו הוגדרה דרישת הון, בשייר עצמי, הביטוח בסיכון

שבאה לידי , בהסכם המיסוי הענפי צוין כי בבסיס הפטור עומדת דרישת ההון. פטור ממס
ונו הצדדים בהשלכות המס ה ותתבטל או תקטן דרישת ההון ידובמיד, ביטוי כאמור לעיל

  . ככל שישנן, הנובעות מכך
  

מסכום  0.17% היוותה מנורה ביטוחיתרת העתודה הקיימת ב 2006, בדצמבר 31ליום 
  .הביטוח בסיכון בשייר העצמי

  
  

  שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה  .ב
    

מורכב ממס , את עיקר פעילות הקבוצה יםהמהוו ,וסדות כספייםמהמס הסטטוטורי החל על   .1
  . מס רווחמחברות ו

  
, )הוראת שעה) (רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ(בהתאם לצו מס ערך מוסף   .2

יעמוד שיעור מס הרווח החל על  2010דצמבר שאישרה הכנסת בחודש  2009-ט"התשס
  .16%על  2010-2012בשנים מוסדות כספיים 

  
) רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ(פורסם צו מס ערך מוסף  2012בחודש אוגוסט   
אשר קבע כי שיעור מס הרווח החל על מוסדות כספיים יעמוד על , 2012- ב"התשע, )תיקון(

תחול לגבי שליש מהרווח  2012ההוראה לגבי מס הרווח בשנת המס . מהרווח שהופק 17%
  .ביטל את הוראת השעה האמורההצו האמור . בשנה זו

  
  

 –ב "התשע, )תיקוני חקיקה(התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס  2011, בדצמבר 5ביום   .3
מתווה ההפחתה של , 2012החל משנת , בין היתר, במסגרת החוק בוטל). החוק –להלן ( 2011

שנת החל מ 25%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של . שיעורי מס החברות
הועלו בהתאמה גם שיעור המס , כאמור לעיל 25% -לאור העלאת שיעור מס החברות ל. 2012

  .על רווח הון ריאלי ושיעור המס על השבח הריאלי
  

  :להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים      
       

  

   
שעור מס 
   חברות

שעור מס 
   רווח

שעור מס 
כולל 

במוסדות 
  כספיים

  %   שנה
           

2010   25    16.00  35.34  
2011   24    16.00  34.48  
2012   25    16.33 (*  35.53  
  35.90  17.00    25   ואילך 2013

  
  .משוקללמס שיעור ) *      

  
 2011בשנת  הכולללקיטון ברווח  הביאה, השינויים כאמור על יתרות המסים הנדחים השפעת  

ח שמקורו "אלפי ש 18,898 -האמור סך של כמתוך הסכום . ח"אלפי ש 20,937-בסך של כ
אלפי  2,039 -זקף לסעיף מסים על ההכנסה וסך של כנבהגדלת התחייבויות בגין מסים נדחים 

   . הוןל זקףנח "ש
    
  .אין השפעה מהותית על הרווח הכולל 2012לשינוי בשיעור מס הרווח בשנת   
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  שומות מס  .ג
  

  שומות מס סופיות  .1
  

 2006 -2008השומות לשנות המס . 2005 וצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המסהלחברה 
שומות מס סופיות עד וכולל שנת  הוצאוולמבטחים גמל למנורה ביטוח . נחשבות כסופיות

והשומות  2001למבטחים פנסיה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2008 המס
למנורה קרנות נאמנות ולמנורה , שומרה ביטוחל. נחשבות כסופיות 2002-2007מס לשנות ה

 ן הוצאו"לשומרה נדל. 2009הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  ניהול תיקים
 ן שומות הנחשבות לסופיות עד"למנורה נדל. 2010שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

לשנות המס עד וכולל שנת המס  אחרותהשומות של חברות מאוחדות . 2007וכולל שנת המס 
  .נחשבות כסופיות 2008

  
  הסכם פשרה עם רשות המסים  .2
            

נחתם הסכם פשרה בין רשות המסים לבין מנורה ביטוח ומבטחים  2012בחודש פברואר 
לא תופחת לצרכי מס בגין מבטחים פנסיה אשר במסגרתו הוסכם כי עלות הרכישה , פנסיה

להסכם ניתן תוקף . תבוטל 2004בגין שנת המס והשומה החלופית שהוצאה למבטחים פנסיה 
תה השפעה ילהסכם הפשרה לא הי .נחשבת השומה לשנת מס זו כסופית, לפיכך. של פסק דין

  .מהותית על הרווח הכולל של הקבוצה
  

   הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים  .ד
  

 31ליום מסתכמים ולצורכי מס המועברים לשנים הבאות עסקיים הפסדים לחברות מאוחדות 
בגין . )ח"שאלפי  8,413 – 2011 ,בדצמבר 31ליום ( ח"אלפי ש 382,475 -לסך של כ 2012, בדצמבר

יתרות אלה ובגין הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים 
  .להלן 'טכמפורט בסעיף נדחים 

  
ח ובגין הפסד הון "שאלפי  38,530 -כ של בסך הפסדים עסקיים להעברהבגין  מס נדחהנכס  הוכרלא 

 ח והפסד הון"שאלפי  13,614הפסדים עסקיים בסך  - 2011, בדצמבר 31ליום ( ח"אלפי ש 15,417בסך 
   .בעתיד הנראה לעיןבהיעדר צפי לניצולו , )ח"אלפי ש 3,161בסך 

  
  ת מיסויוהחלט  .ה
  

אישרו שלטונות המס כי העברת , אשר על פיה, נחתמה החלטת מיסוי 2011בחודש נובמבר   .1
וזאת בהתאם להוראות , נסיה ממנורה ביטוח לחברה לא תתחייב במסמלוא מניות מבטחים פ

מניות  מכירתבעת חישוב רווח ההון כמו כן נקבע כי לצורך . ג לפקודת מס הכנסה104סעיף 
מנורה ביטוח המחיר המקורי של  יוקצה, מנורה ביטוח על ידי החברהמניות מבטחים פנסיה ו

על פי יחס שווי השוק של מבטחים פנסיה ומנורה , כפי שהיה בידי החברה ערב שינוי המבנה
  . ביטוח במועד שינוי המבנה

  
 4ראה באור , מ"בע לעניין החלטת המיסוי בהתייחס לרכישת מניות החברה לפיתוח התעשיה  .2

   .לעיל
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
        

  רווח והפסד ותמסים על ההכנסה הכלולים בדוח  .ו
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2012  2011  2010  
  ח"אלפי ש

  148,940   74,486   100,029   מסים שוטפים

  והיפוך שלמסים נדחים המתייחסים ליצירה 
  317   )34,743(  )24,578(  להלן' ראה גם סעיף ט, הפרשים זמניים 

שוטפים (בגין שנים קודמות ) הטבת מס(מסים 
  3,511   )5,956(  )100(  )ונדחים

  התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי
  -    18,898   -    בשיעורי המס 

 75,351   52,685   152,768  
  
  
  כולל אחר) הפסד(רווח המתייחסים לסעיפי ) הטבת  מס(מסים על ההכנסה   .ז

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 
2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  8,041   )47,450(  83,332   נכסים פיננסיים זמינים למכירה

כספיים של  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
  )604(  3,162   )593(  פעילות חוץ

 82,739  )44,288(   7,437  
  

  
  לסעיפי הון תהמתייחסהטבת מס   .ח

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31 
2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  25   18   7   הטבת מס בגין תשלום מבוסס מניות
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  מסים נדחים  .ט
  

  :ההרכב  
  

  הוצאות
  רכוש  רכישה
  הפרשות  קבוע  הפסדים  נדחות
  הטבות   לחובות מכשירים  ן"ונדל  לצרכי  בביטוח
  כ"סה  אחרים לעובדים מסופקים פיננסיים להשקעה  מס  חיים

  ח"אלפי ש
) התחייבות(יתרת נכס 

 1נדחה ליום  מס
  )168,536(  )18,189(  17,734   31,727   )54,028(  )42,395(  11,041  )114,426(  2011, בינואר

שינויים אשר נזקפו 
  33,613   )5,649(  5,430   )1,983(  38,762   )12,714(  9,041   726   והפסד לרווח

  שינויים אשר נזקפו
  44,307   )3,143(  -   -   47,450   -   -   -   לרווח הכולל ולהון 

השפעת השינוי 
  )18,898(  )608(  2,579   2,586   922   )9,955(  324   )14,746(  בשיעורי המס

) התחייבות(יתרת נכס 
 31נדחה ליום  מס

  )109,514(  )27,589(  25,743   32,330   33,106   )65,064(  20,406  )128,446(  2011 ,בדצמבר

שינויים אשר נזקפו 
  25,683   )1,567(  4,354   6,815   )13,819(  )10,879(  49,340   )8,561(  והפסד לרווח

  נזקפו שינויים אשר
  )82,732(  600   -   -   )83,332(  -   -   -   לרווח הכולל ולהון 

  32,477   -   -   -   -   -   32,477   -   תוספת בגין מיזוג
) התחייבות(יתרת נכס 

 31נדחה ליום  מס
 )137,007(  2012 ,בדצמבר

 
102,223  )75,943(  )64,045(   39,145   30,097  )28,556(  )134,086(  
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  
  )המשך( מסים נדחים  .ט
  

  :כדלקמן על המצב הכספי ות המאוחדיםדוחהמסים הנדחים מוצגים ב  
  

  בדצמבר 31 

2012  2011  

  ח"אלפי ש

  8,274   822   נכסי מסים נדחים
  )117,788(  )134,908(  התחייבויות בגין מסים נדחים

)134,086(  )109,514(  
  

  
  מס תאורטי  .י

  
 הרווחים וההפסדים, וההוצאות שהיה חל אילו כל ההכנסות, בין סכום המס התאמה תלהלן מובא  

מסים על ההכנסה לבין סכום , שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייבבדוח רווח והפסד 
  :שנזקף בדוח רווח והפסד

  
  לשנה שהסתיימה ליום

  בדצמבר 31 

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  434,715   90,985   345,578   רווח לפני מסים על ההכנסה

  שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים
  35.34%   34.48%   35.53%   )לעיל' ראה סעיף ב( 

  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל

  153,750   32,656   120,155   חברות שאינן מוסד כספי הפחתה בגין אי החלת מס רווח על

  :עלייה במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים
  10,582   5,300   5,144   הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס

  )5,492(  )2,222(  )3,545(  הכנסות פטורות 

  1,562   )263(  208   חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות

  )2,914(  )445(  1,114   הפרשים בבסיס המדידה 

  1,176   1,851   1,818   הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים

  93   )17(  1,766   בהפסדים לצורכי מס בגינם לא נזקפו מסים נדחים) קיטון(גידול 
  בגינם לא, ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות

  )3,624(  )2,949(  )50(  נזקפו מסים נדחים בעבר 

  -   18,898   -   עדכון מסים נדחים בגין שינויי חקיקה
עדכונים שוטפים של יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי 

  )6,140(  4,503   840   המס

  3,511   )5,956(  )100(  )שוטפים ונדחים(מסים בגין שנים קודמות 

  -   -   )53,561(  )לעיל 4ראה ביאור ( הטבת מס שנוצרה במיזוג

  264   1,329   1,562   אחרים

  152,768   52,685   75,351   מסים על ההכנסה 

  35.14%   57.91%   21.80%   שיעור מס אפקטיבי ממוצע 
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  בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות   -: 23באור 
  

הטבות אחרות לטווח ארוך , הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר
  .הטבות בגין פיטוריןו

  
  הטבות לאחר סיום העסקה

  
ה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או קבוצדיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את ה

התחייבויות . כמתואר להלן 14לפי סעיף , הפקדה מוגדרתפרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית 
  .בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה קבוצהה

בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת  קבוצהחישוב התחייבות ה
  .יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים, לדעת ההנהלה, העובד אשר

  
על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הטבה , בדרך כלל, ממומנות, ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה

  : מוגדרת או כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן
  

  תוכניות הפקדה מוגדרת
  

פיו הפקדותיה -על, 1963-ג"התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14חלים תנאי סעיף , לגבי חלק מתשלומי הפיצויים
פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת , או בפוליסות בחברות ביטוח/בקרנות פנסיה ו קבוצההשוטפות של ה

מהוות תוכניות הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים . בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל, לעובדים
 של לסך 2010 -ו 2011, 2012 ההוצאות בגין תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשנים. הפקדה מוגדרת

 ח בהתאמה ונכללו במסגרת הוצאות"אלפי ש 15,783 של ח וסך"אלפי ש 22,638 של לסך, ח"ש 29,647
  .הנהלה וכלליות

  
  תוכנית הטבה מוגדרת

  
מטופל , כאמור לעיל, החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת

סכומים  ומנגד קיימים מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות עובדיםעל ידי הקבוצה כתוכנית הטבה 
  . בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות

  
  
  נטו ,הרכב ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים  .א

  
  בדצמבר 31 

2012  2011  

  ח"אלפי ש

  התחייבויות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
  39,123   44,147   שאיננה ממומנת 

  138,103   143,719   התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת ממומנת 

 187,866   177,226  

  46,317   45,326   שווי הוגן של נכסי התוכנית 

  130,909   142,540   נטו בגין תוכניות הטבה מוגדרות, כ התחייבות"סה
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  )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות   -: 23באור 
  
   באשר לתוכניות הטבה מוגדרותמידע   .ב

  
  השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  .1

  
2012  2011  

  ח"אלפי ש

  161,645   177,226   בינואר 1יתרה ליום 

  7,670   6,276   עלות הריבית
  19,013   16,769   עלות שירות שוטף
  )8,929(  )15,479(  הטבות ששולמו

  )956(  8,252   נטו, אקטוארי) רווח( הפסד
  )1,217(  )5,178(  התאמות אחרות

  177,226   187,866   בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  נכסי התוכנית  .2
  

  נכסי התוכנית  )א
  

ג "קופ(נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך 
  . וכן פוליסות ביטוח מתאימות) לשכירים וקרנות פנסיה

  
  התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית  )ב

  
2012  2011  

  ח"אלפי ש

  43,023   46,317   בינואר 1יתרה ליום 

  2,360   1,966   תשואה צפויה
  )2,766(  )362(  נטו, הפסד אקטוארי

  9,490   7,238   ידי המעביד-הפקדות לתוכנית על
  )4,182(  )5,848(  הטבות ששולמו
  )1,608(  )3,985(  התאמות אחרות

  46,317   45,326   בדצמבר 31יתרה ליום 
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  )המשך( בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות   -: 23באור 
  
  )המשך( מידע באשר לתוכניות הטבה מוגדרות  .ב

  
  )נומינלי( מוגדרתההנחות האקטואריות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה   .3

  
  בדצמבר 31 

2012  2011  

%  

  4.94     4.57     ההיווןשיעור 

  5.48     4.63     שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית  

  4.94     5.09     שיעור עליית שכר צפויה
  
  

   הסכומים לגבי השנה השוטפת ושנים קודמות  .4
  

  בדצמבר 31 

2012  2011  2010  2009  2008  

  ח  "אלפי ש

ערך נוכחי של ההתחייבות בגין 
  136,773   161,645   177,226   187,866   ההטבה המוגדרת

 
112,521  

  25,910   33,699   43,023   46,317   45,326   שווי הוגן של נכסי התוכנית

 )86,611( )103,074( )118,622( )130,909( )142,540(  גרעון בתוכנית

התאמות הנובעות מניסיון העבר 
  :לגבי

  3,953   11,210   7,487   )956(  8,252   התחייבויות התוכנית

  )2,480(  3,200   412   )2,766(  )362(  נכסי התוכנית
  

  הוצאות שנזקפו לרווח והפסד  .5
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש
  17,479   19,013   16,769   עלות שירות שוטף

  7,033   7,670   6,276   ריבית בגין ההתחייבות להטבות
  )1,952(  )2,360(  )1,966(  צפויה על נכסי התוכניתתשואה 

  7,075   1,810   8,614   נטו שהוכר השנה, הפסד אקטוארי

  29,635   26,133   29,693   *)סך הוצאות בגין הטבות לעובדים 

  2,968   )529(  2,570   תשואה בפועל על נכסי התוכנית
  

ראה , ההוצאות נכללו בסעיף שכר עבודה ונלוות במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות  *)
  .להלן 33באור 
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  זכאים ויתרות זכות   -: 24באור 
  

  בדצמבר 31ליום 

2012  2011  

  ח  "אלפי ש

  81,995   96,996   עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
  34,444   39,792   הוצאות לשלם 

  117,230   105,718   ונותני שירותיםספקים 
  48,722   19,509   זכאים בגין רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

  19,148   21,735   מוסדות ורשויות ממשלתיות
  59,813   65,173   הוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה

  :חברות ביטוח ותווכני ביטוח

  381,588   382,259   פקדונות של מבטחי משנה
  86,577   87,505   חשבונות אחרים

  468,165   469,764   סך כל חברות ביטוח ותווכני ביטוח

  173,761   211,746   סוכני ביטוח
  183,899   175,127   מבוטחים ועמיתים

  12,577   11,965   הפרשה להשתתפות מבוטחים ברווחים
  31,981   42,466   פרמיה מראש
  14,744   15,683   קרנות פנסיה

  7,027   7,299   .)3.ה.39ראה באור (התחייבות בשל רכישת פעילות 
  3,819   16,215   אחרים 

  1,257,325   1,299,188   סך הכל זכאים ויתרות זכות
  
  

  ).'ה)(2(37 באורראה פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה לבסיסי הצמדה במסגרת 
  



 מ"בע מבטחים החזקות מנורה
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 123

   התחייבויות פיננסיות   - :25באור 
  

מידע נוסף בדבר החשיפה של . חוזיים של התחייבויות פיננסיותמידע בדבר התנאים הבאור זה מספק 
  .ניהול סיכוניםבדבר  37ניתן בבאור , מטבע חוץ ונזילות, הקבוצה לסיכוני ריבית

  
  פרוט התחייבויות פיננסיות  .א

  
  בדצמבר 31

2012  2011  2012  2011  

  **)שווי הוגן    ערך בספרים

  ח "אלפי ש

  התחייבויות פיננסיות .1
  :המוצגות בעלות מופחתת 

 
אשראי לזמן קצר מתאגידים 

  2,498   -    2,498   -    בנקאיים
  הלוואות מתאגידים בנקאיים  

  32,332   22,831   31,250   21,875   להלן' ראה סעיף ג -  
  

  961,761   943,480   952,537   879,272   להלן' ראה סעיף ד - אגרות חוב 
  

  *)התחייבויות נדחים  כתבי
  1,012,982   958,147   965,627   857,031   להלן' ראה סעיף ה -  

  
ראה סעיף  -פיקדון צובר ריבית 

  -    37,742   -    15,540   להלן' ו
  

  -הלוואה מחברה כלולה 
  387   409   418   416   להלן' ראה סעיף ז 

   1,774,134   1,952,330   1,962,609   2,009,960  

2. 
התחייבויות פיננסיות המוצגות 

  :בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  110,790   31,951   110,790   31,951   )להלן' ראה סעיף ט( נגזרים 

  2,120,750   1,994,560   2,063,120   1,806,085   סך התחייבויות פיננסיות

  
  מזה כתבי התחייבות נדחים*) 
  759,498   704,916   708,423   609,336   המהווים הון משני    

  
אביב מבוסס על מחירן בבורסה - השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות הנסחרות בבורסה בתל  **)

השווי ההוגן של תעודות ההתחייבות שאינן נסחרות מבוסס על היוון תזרים , דיווחלתאריך ה
  .מזומנים צפוי מתעודות ההתחייבות

  
  פרטים בדבר ריבית והצמדה - המוצגות בעלות מופחתת  התחייבויות פיננסיות  .ב

  
  בדצמבר 31

2012  2011  

  ריבית אפקטיבית

  אחוזים

  :בסיס הצמדה
  4.55   4.61   צמוד מדד  

  6.60   6.60   שקלי
  2.42   2.42   דולר
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   - :25באור 
  
  נוספיםפרטים  -הלוואות מתאגידים בנקאיים   . ג

  
  ערך בספרים ליום

  בדצמבר 31  ריבית %

  2011  2012  שנתית נקובה

  ח "אלפי ש  לתאריך הדוח  בסיס הצמדה

  31,250   21,875   6.60   שקלי

  
בששה נפרעת ההלוואה . 2007שהתקבלה בחודש יולי  מבטחים קרנות נאמנותהלוואה מבנק למנורה     

  .2008, בדצמבר 31שווים החל מיום עשר תשלומים חצי שנתיים 
  
  

  פרטים נוספים - אגרות חוב   .ד
  

  
  ערך בספרים ליום

  בדצמבר 31  ריבית %

  2011  2012  שנתית נקובה

  ח "אלפי ש  לתאריך הדוח  בסיס הצמדה  פירוט

  681,668   604,982   4.28   מדד  )1(
  270,869   274,290   4.50   מדד  )2(

 879,272   952,537  
  

ידי - דורגו עלו 2007, ביולי 12ידי החברה למשקיעים מוסדיים ביום -הונפקו עלרות חוב אג )1(
נושאות ריבית שנתית בשיעור של , הינן צמודות מדדאגרות החוב  .Aa2 חברת מידרוג בדירוג

החוב  אגרות .2011, החל מחודש יולי םבתשעה תשלומים שנתיים שווי נפרעותו 4.28%
 .2008, במרס 6נרשמו למסחר ביום 

  
ח באמצעות הנפקה פרטית של "מיליוני ש 100גייסה החברה חוב בסך  2011בחודש אוקטובר 

פרסמה , לקראת ההנפקה. אגרות חוב לגופים מוסדיים על דרך של הרחבת הסדרה כאמור
 Aa3חברת מדרוג דוח דירוג אשר קבע כי דירוג אגרות החוב של החברה עומד על דירוג של 

על כך שיתבצע שינוי מבני הכולל את העברת , בין היתר, דוח הדירוג התבסס. באופק יציב
במידה והשינוי המבני . ממועד הדירוג תוך שנה לחברהמניות מבטחים פנסיה ממנורה ביטוח 

 . ייבחן הדירוג מחדש, האמור לא יתבצע
 

דיים בהיקף כספי של השלימה החברה גיוס פרטי של חוב ממשקיעים מוס, 2010בחודש יולי  )2(
. נ.ח ע"מיליוני ש 170במסגרת הגיוס הקצתה החברה למשקיעים המוסדיים . ח"מיליוני ש 170
 30 - המשולמת אחת לשנה ב, 4.5%ריבית שנתית בשיעור של  הנושאות, )'סדרה ב(ח "אג

קרן אגרות החוב תיפרע בחמישה תשלומים שווים . 2022ועד לשנת  2011החל משנת , ביוני
החברה התחייבה . הקרן והריבית צמודים למדד. 2022ועד לחודש יוני  2018מחודש יוני  החל

למעט שעבוד על נכס שיירכש על , שלא לשעבד את נכסיה ללא הסכמת הנאמן מראש ובכתב
ת החוב נקבעו מקרים נהוגים בהם ובאגר. ידי החברה לטובת הגורם שיממן את רכישתו

נקבעה , בנוסף. 'צו הקפאת הליכים וכו, מת מינוי כונס נכסיםקיימת הזכות לפרעון מיידי כדוג
במקרה והחברה תמכור את מרבית נכסיה או את מרבית , זכות להעמדה לפרעון מיידי

הדירוג ניתן לסדרה . מ"על ידי חברת מידרוג בע Aa3אגרות החוב דורגו בדירוג של . פעילותה
החברה השקיעה את . ח"מיליוני ש 250או להלוואות מתאגידים בנקאיים בהיקף כולל של /ו

 ). הון היברידי(מלוא כספי ההנפקה במנורה ביטוח כהון ראשוני מורכב 
  

קרן (מהחזרי החוב  125%החברה הצהירה על כוונתה לשמור נכסים נזילים וקווי אשראי בשיעור של 
    .בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות של החברה, שנה מראש) ריבית+ 
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   -: 25באור 
  

  )המשך( פרטים נוספים - אגרות חוב   .ד
  

    )המשך(  )2(
  

ח "אג. נ.ח ע"מיליוני ש 80הנפיקה החברה למשקיע מוסדי סך של  2010בחודש ספטמבר   
המגלמת פרמיה , ח"מיליוני ש 84.6 -תמורת ההנפקה עמדה על סך של כ. נוספים) 'סדרה ב(

 250בסך כולל של ' ח סדרה ב"הנפקה זו משלימה גיוס של אג. מעל הפארי 3.98% -בסך של כ
ח מתמורת ההנפקה הושקעו "מיליוני ש 83. שתנאיה פורטו לעיל ,ח"אג. נ.ח ע"מיליוני ש

 80בדרך של הנפקת שטר הון נדחה בסך , )הון היברידי(במנורה ביטוח כהון ראשוני מורכב 
  . 2010שתנאיו זהים לתנאי שטר ההון שהונפק בחודש יולי , .נ.ח ע"מיליוני ש

  
  פרטים נוספים -כתבי התחייבות נדחים   .ה

  
  בספרים ליוםערך 

  בדצמבר 31  ריבית %

  2011  2012  שנתית

  ח "אלפי ש  נקובה  פירוט  :צמודים למדד

)1(   6.60   9,682   19,088  
  )2(   5.84   23,901   31,416  
  )3(   5.45   183,726   241,502  

  
)4(   4.05   435,481   471,745  

  
)5(   4.65   204,241   201,876  

 857,031   965,627  
  

כתב ההתחייבות . 2000, בינואר 20כתב התחייבות נדחה שהנפיקה מנורה ביטוח לבנק ביום   )1(
זכויות הבנק לקבלת . 2004, בינואר 20נפרע בעשרה תשלומים שנתיים שווים החל מיום 

  .סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של מנורה ביטוח
  

 2001, ביולי 8שהנפיקה מנורה ביטוח למשקיעים מוסדיים ביום  כתבי התחייבויות נדחים  )2(
החל , כתבי ההתחייבות נפרעים בעשרה תשלומים שנתיים שווים. ושאינם סחירים בבורסה

זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של . 2006, ביולי 8מיום 
  .כל הנושים האחרים של מנורה ביטוח

  
כתבי התחייבות נדחים שהנפיקה מנורה ביטוח למשקיעים מוסדיים בחודשים מאי וספטמבר   )3(

 .Aa2מ בדירוג "ידי חברת מידרוג בע- כתבי התחייבות דורגו על. ושאינם סחירים בבורסה 2004
  .עם אופק יציב Aa3 - להורידה מדרוג את דירוג כתבי ההתחייבות  2012בחודש דצמבר 

  
  

  .2010, במאי 6בששה תשלומים שנתיים שווים החל מיום ים נפרעכתבי ההתחייבות 
זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים 

  .של מנורה ביטוח



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 126

  )המשך( התחייבויות פיננסיות   -: 25באור 
  

  )המשך( פרטים נוספים -כתבי התחייבות נדחים   .ה
  
ידי מנורה גיוס הון למשקיעים -הונפקו עלש. נ.ח ע"מיליון ש 200בסך של התחייבות  כתבי  )4(

מנורה ההתחייבות הופקדה ב כתביתמורת הנפקת . 2007, מוסדיים ולציבור בחודש מאי
 כתביהתחייבה לשלם לבעלי  מנורה ביטוח. פי שיקוליה ועל אחריותה-על, לשימושה, ביטוח

ההתחייבות  כתבי. ההתחייבות כתביפי תנאי -ההצמדה והריבית על ,ההתחייבות את הקרן
 ייפרעוההתחייבות  כתבי. בבורסה יםסחיר םוהינ Aa2ידי חברת מידרוג בדירוג - דורגו על

  . 2012, ביולי 1באחד עשר תשלומים שנתיים שווים החל מיום 
  

 כתבי. נ.ח ע"ש 200,000,000פי תשקיף -הנפיקה מנורה גיוס הון על 2008 בחודש מאי
של מנורה גיוס הון בדרך של , א"כ. נ.ח ע"ש 1 יבנ, על שם יםרשומ, )'סדרה א(התחייבות 

פי תשקיף -על, מ"הרחבת סדרה שנרשמה לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע
הונפקו  כתבי ההתחייבות .)'סדרה א -להלן ( 2007, במאי 3שפרסמה מנורה גיוס הון ביום 

זכויות המשקיעים לקבלת סכומים כלשהם נדחות מפני  .2.57%ור של בניכיון בשיע
 .תביעותיהם של כל הנושים האחרים של מנורה ביטוח

  
את דירוג כתבי ההתחייבות  מורידהמ כי היא "הודיעה חברת מדרוג בע 2012 דצמברבחודש 

  . יציב קעם אופ Aa3דירוג לשהונפקו על ידי מנורה גיוס הון ) 'סדרה א(
  
ח בהנפקה "מיליוני ש 200גייסה מנורה גיוס הון חוב בהיקף של  2011, באוקטובר 6ביום   )5(

לקראת . כספי הגיוס משמשים כהון משני מורכב במנורה ביטוח.  פרטית מגופים מוסדיים
ההנפקה פרסמה חברת מדרוג דוח דירוג אשר קבע כי דירוג כתבי ההתחייבות האמורים הינו 

Aa3 באופק שלילי  .  
    

נושאים ריבית שנתית בשיעור של , ח ערך נקוב כל אחד"ש 1בני ) 'סדרה ב(כתבי ההתחייבות 
 14ועומדים לפירעון בתשלום אחד ביום  2011צמודים למדד שפורסם בחודש אוגוסט , 4.65%

תשולם בתשלומים שנתיים ביום ) 'סדרה ב(הריבית על כתבי ההתחייבות . 2024, באוקטובר
. 2024ועד מועד פירעונן הסופי בשנת  2012שנה קלנדרית החל משנת באוקטובר של כל  14

בהתקיים אחד מהתנאים , 2021למנורה גיוס הון אפשרות לפידיון מוקדם בשנת , עם זאת
תנפיק מנורה גיוס הון , )'סדרה ב(במקביל לפידיון המוקדם של כתבי ההתחייבות ) 1: (הבאים

  .באישור מראש של המפקח ובתנאים שיקבע) 2(או ; מכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה
    

תשולם תוספת ריבית למחזיקי , ככל שמנורה גיוס הון לא תנצל את זכותה לפירעון מוקדם
בגין יתרת , כתבי ההתחייבות על הריבית אותה נושאים כתבי ההתחייבות באותה עת

שתהא , )ועלממועד הפידיון המוקדם שלא נוצל כאמור ועד למועד הפירעון בפ(התקופה 
תוספת "). הריבית המעודכנת("ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה  50%בשיעור של 

  .1.235%הריבית כאמור תעמוד על שיעור של 
      

אשר במועד הקובע , או ריבית/יידחו תשלומי קרן ו, )'סדרה ב(בגין כתבי ההתחייבות , כמו כן
תשלומים אלו יידחו עד . שטר הנאמנותכהגדרתן ב, "נסיבות משהות"לתשלומם תתקיימנה 

וזאת לא יותר משלוש שנים ממועד פירעון הריבית " הנסיבות המשהות"שתחדלנה להתקיים 
ימשיכו לצבור הפרשי הצמדה וריבית , תשלומי קרן וריבית אשר נדחו כאמור. או הקרן/ו

  . בשיעור הריבית הנקובה בגין כתבי ההתחייבות כמפורט בשטר הנאמנות
  

ח והופקדה במנורה ביטוח בפיקדון נדחה "מיליוני ש 200ת ההנפקה הסתכמה לסך של תמור
הפיקדון האמור הינו בדרגה שווה לכתבי . בתנאי פירעון וריבית זהים לתנאי כתבי ההתחייבות

ובעל מעמד נדחה לעומת שאר , או תנפיק מנורה ביטוח/ההתחייבות הנדחים שהנפיקה ו
  .ח כלפי  נושיההתחייבויותיה של מנורה ביטו

  
  .ם אופק יציבע, A1מידרוג בדרוג ידי דורגו כתבי ההתחייבויות על  2012בחודש דצמבר 

  
  פיקדון צובר ריבית  .ו

  
לשעבר הבנק לפיתוח תעשיה (מ "הפיקדון התקבל ממוכרת החברה לפיתוח התעשיה בישראל בע

הפיקדון הינו . לעיל 4ראה באור , להבטחת גביית האשראי מלקוחות הבנק) הבנק -להלן ) (מ"בע
  .4.5%צמוד מדד ונושא ריבית בשיעור של 
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות   -: 25באור 
  

  הלוואה מחברה כלולה  .ז
  

 ההלוואה. אלפי דולרים 125 של נתנה חברה כלולה לחברה מאוחדת הלוואה בסך 2010בחודש ינואר 
עם  2014וצפויה להיפרע בחודש ינואר  1.5%+ נושאת ריבית שנתית בשיעור יוריבור לשנתיים 

  .אופציה לפרעון מיידי לפי דרישתה של החברה הכלולה
  

  הוצאות הנפקה שטרם הופחתו  .ח
  

אלפי  2,272 בסך של הינה 2012, בדצמבר 31ליום  ההנפקה הנדחות שטרם הופחתו הוצאותיתרת 
 לפי שיטתהוצאות ההנפקה הנדחות מופחתות . )ח"אלפי ש 2,835 – 2011, בדצמבר 31ליום (ח "ש

  .הריבית האפקטיבית
    
  התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן  .ט  
    

  :המוצגות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד בחלוקה  לרמותשווי הוגן של התחייבויות פיננסיות 
  

הרמות השונות הוגדרו . הטבלה שלהלן מציגה ניתוח התחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן
  :באופן הבא

        
בשוק פעיל ) לא מתואמים(שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים  - 1רמה  -

 .למכשירים זהים
 

שאינם כלולים , ישירים או בלתי ישירים, י הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפיםשוו - 2רמה  -
 .לעיל 1ברמה 

 
  .שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים -  3רמה  -

  
        

  2012, בדצמבר 31  
  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 

  ח  "אלפי ש

  31,951   -    27,965   3,986   *)נגזרים  
  

      
  2011, בדצמבר 31  

  כ"סה  3רמה   2רמה   1רמה 
  ח  "אלפי ש

  110,790   -    110,790   -    *)נגזרים  
  

  
המוצג במונחי דלתא של ההתחייבויות הפיננסיות   , נטו לנכס הבסיס, להלן סכום החשיפה  *)

  :לתאריך הדוח הכספי
  

        
  בדצמבר 31ליום  

2012  2011  
  ח "אלפי ש

  )477,610(  112,746   מטבע חוץ

  18,784   -    מדד מניות

  )203,738(  )57,822(  ריבית
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  בשייר פרמיות שהורווחו   -: 26באור 
  

  לשנה שהסתיימה
  2012, בדצמבר 31ביום  

  ביטוח 
  שייר  משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  1,684,300   115,769   1,800,069   פרמיות בביטוח חיים

  331,550   103,292   434,842   פרמיות בביטוח בריאות

  1,868,269   667,662   2,535,931   פרמיות בביטוח כללי

  3,884,119   886,723   4,770,842   כ פרמיות"סה

  )73,101(  )24,699(  )97,800(  *)שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה 

  3,811,018   862,024   4,673,042   כ פרמיות שהורווחו"סה
  
  

  לשנה שהסתיימה
  2011, בדצמבר 31ביום  

  ביטוח 
  שייר  משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  1,562,323   118,579   1,680,902   פרמיות בביטוח חיים

  268,330   101,854   370,184   פרמיות בביטוח בריאות

  1,719,679   590,958   2,310,637   פרמיות בביטוח כללי

  3,550,332   811,391   4,361,723   פרמיותכ "סה

  )110,071(  67,042   )43,029(  *)שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה 

  3,440,261   878,433   4,318,694   כ פרמיות שהורווחו"סה
  
  

  לשנה שהסתיימה
  2010, בדצמבר 31ביום  

  ביטוח 
  שייר  משנה  ברוטו

  ח  "אלפי ש

  1,587,554   113,191   1,700,745   חייםפרמיות בביטוח 

  252,265   95,590   347,855   פרמיות בביטוח בריאות

  1,487,612   756,148   2,243,760   פרמיות בביטוח כללי

  3,327,431   964,929   4,292,360   כ פרמיות"סה

  38,013   )60,111(  )22,098(  *)שינוי ביתרת הפרמיה שטרם הורווחה 

  3,365,444   904,818   4,270,262   שהורווחוכ פרמיות "סה
  

  
  .עיקר השינוי נובע מפרמיות בענפי ביטוח כללי*)   
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  נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות   -: 27באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר  31   

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש

  תלויות תשואהמנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות ) הפסדים(רווחים 
        :השקעות פיננסיות
  320,655   97,075   520,758   נכסי חוב סחירים

  276,464   56,961   389,529   נכסי חוב שאינם סחירים
  430,336   )681,745(  279,153   מניות
  146,565   )116,646(  221,247   אחרות

  626   3,742   6,348   מזומנים ושווי מזומנים
  מנכסים המוחזקים כנגד) הפסדים(סך הכל רווחים 

  1,174,646   )640,613(  1,417,035   נטו, התחייבויות תלויות תשואה 

  מנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן) הפסדים(רווחים 
  הון ואחרים, תלויות תשואה 

  :ן להשקעה"הכנסות מנדל
  20,548   16,806   9,934   ן להשקעה"שערוך נדל

  5,702   6,372   6,875   ן להשקעה"שוטפות בגין נדלהכנסות 

  26,250   23,178   16,809   ן להשקעה"סך הכל הכנסות מנדל

  למעט ריבית, מהשקעות פיננסיות) הפסדים(רווחים 
  :הפרשי הצמדה הפרשי שער ודיבידנד בגין 

  158,172   )7,064(  65,214   )א(נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
  88,464   )92,401(  52,204   )ב(הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד נכסים 

  16,878   19,948   47,296   ) ג(נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים 

  
 164,714  )79,517(   263,514  

  והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים שאינם*) הכנסות ריבית  
  835,158   831,688   766,943   נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  נמדדים בשוויההכנסות ריבית והפרשי הצמדה מנכסים פיננסים 
  41,549   65,996   28,926   הוגן דרך רווח והפסד 

  מהפרשי שער בגין השקעות שאינן נמדדות בשווי הוגן) הפסד(רווח 
  )46,384(  46,114   )2,491(  דרך רווח והפסד ומנכסים אחרים  

  14,652   19,247   9,637   הכנסות מדיבידנד

  2,309,385   266,093   2,401,573   סך הכל רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון

  ל כלולה ריבית בגין נכסים פיננסים אשר אינם"בהכנסות הנ*) 
  6,030   6,424   4,189   מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שערכם נפגם   
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  )המשך( מימוןנטו והכנסות , רווחים מהשקעות   -: 27באור 
  

  נטו מהשקעות בגין נכסים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים   . א
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש

  117,694   78,218   24,589   רווחים נטו מניירות ערך שמומשו

  40,478   )85,282(  40,625   נטו שנזקפו לרווח והפסד) ירידות ערך(ביטול ירידות ערך 

  מהשקעות בגין נכסים) הפסדים(סך הכל רווחים 
  158,172   )7,064(  65,214   זמינים למכירה 

  
  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדיםמהשקעות בגין נכסים ה) הפסדים(רווחים   . ב

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש

  :לרבות רווח ממימוש, ההוגן נטושינויים בשווי 

  88,464   )92,401(  52,204   בגין נכסים שיועדו בעת ההכרה הראשונית
  
  :רווחים מהשקעות בגין נכסים המוצגים כהלוואות וחייבים  . ג

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש

  רווחים נטו ממימוש נכסים המוצגים
  15,950   22,079   58,925   כהלוואות וחייבים 

  928   )2,131(  )11,629(  נטו שנזקפו לרווח והפסד) ירידות ערך(ביטול ירידות ערך 

  סך הכל רווחים מהשקעות בגין נכסים המוצגים
  16,878   19,948   47,296   כהלוואות ויתרות חובה 
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  הכנסות מדמי ניהול   -: 28באור 
  
  ההרכב  .א
  

  שהסתיימה ביום לשנה
  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש

  355,706   408,109   441,130   דמי ניהול בענפי הפנסיה והגמל
  108,082   -    *) 15,673   דמי ניהול משתנים בגין חוזי ביטוח חיים
  68,350   78,167   85,676   דמי ניהול קבועים בגין חוזי ביטוח חיים

  16,893   16,065   16,058   חוזי השקעהדמי ניהול בגין 
תיקי השקעות  ,דמי ניהול בגין ניהול קרנות נאמנות

  86,840   81,873   59,872   ואחרים

  635,871   584,214   618,409   כ הכנסות מדמי ניהול"סה
  

      .'ב)2( 37ראה ביאור *)     
  

  הפחתת דמי ניהול  .ב
  

-ב"התשע, )דמי ניהול) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  פורסמו 2012 בחודש יוני
 2012-ב"התשע, )תיקון( )תנאים בחוזי ביטוח) (ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים , 2012

שעניינן תיקון  2012- ב"התשע, )4' מס תיקון) (כללים לאישור ולניהול קופות גמל(ותקנות מס הכנסה 
   ").התקנות" -להלן (מוצרי החיסכון הפנסיוני לדמי הניהול ב

  
, בינואר 1החל מיום דמי הניהול המרבים שייגבו במוצרי ביטוח חיים שיימכרו , בהתאם לתקנות

 1.05%יהיו עד  2014, בינואר 1מיום  החלמההפקדות ו 4%מהצבירה ועד  1.1%יהיו עד , 2013
ובקרנות פנסיה  קופות גמלבדמי הניהול המרביים שיגבו , כמו כן. מההפקדות 4%מהצבירה ועד 
  . מההפקדות 4% - מהצבירה ו 1.05%יהיו עד מועד החל מאותו חדשות כלליות 

  
כמו כן אושר . קרנות השתלמותבואחרות תקנות לא שינו את דמי הניהול המרביים בקרנות פנסיה ה

מקצבאות לא יעלה על שיעור של  ניתן לגבותי הניהול המרביים בקופה משלמת לקצבה שכי דמ
מהצבירה וכן כי דמי הניהול המרביים שתהיה רשאית קופה לגבות בגין מנותקי קשר כהגדרתם  0.6%

תוך קביעה כי במידה והקופה הצליחה ליצור קשר , מהצבירה 0.3%לא יעלה על על פי חוזר המפקח 
החל ממועד זה , היא תהיה רשאית לחזור ולגבות מחשבון העמית, קשר עימו נותקעם עמית שה

תהיה רשאית , ולגבי תקופת ניתוק הקשר, את שיעור דמי הניהול שגבתה במועד ניתוק הקשר, ואילך
  .דמי ניהול לשנה בלבד 0.5%לגבות שיעור של 

  
מי הניהול שיגבו על ידי ת דקטין אצפויים לה, כניסת התקנות לתוקף ושינוי תקרת דמי הניהול

, בינואר 1וזאת כתוצאה מהפחתת דמי הניהול שיגבו בגין מוצרי ביטוח שימכרו החל מיום  חברהה
כניסת התקנות לתוקף עלולה , כמו כן. ומהפחתת דמי הניהול בגין עמיתים מנותקי קשר 2013

ברה בעבר והחלפתן או שמכרה החיותר להעלות את שיעור ביטולי פוליסות עם דמי ניהול גבוהים 
   .ניודן לפוליסות חדשות עם דמי ניהול נמוכים

  
הפסקת שיווק תכניות ביטוח חיים משולבות בחסכון הכוללות מקדמי קצבה , קבוצהלהערכת ה
      .עשויה למתן תופעה זו, להלן) 5)(3)(ב)(5(37כאמור בבאור , מובטחים

  
אשר בשלב זה  ,רווחיותה ועל יההכנסות על התקנות של הכוללת ההשפעה את בוחנת הקבוצה    

 לתוקף הפנסיוני שנכנסו החיסכון נוספות בתחום איננה ניתנת להערכה במיוחד לאור רפורמות
 השקיפות ,התחרות את להגביר נועדו ואשר חקיקה בהליכי שנמצאות או/ו האחרונות בשנים

  .הפנסיוני החיסכון בתחום והניידות
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  ותהכנסות מעמל   -: 29באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש

  9,110   12,868   12,048   עמלת סוכנויות ביטוח

  בניכוי שינוי בהוצאות רכישה, עמלת ביטוח משנה
  208,157   188,028   190,021   נדחות בגין מבטחי משנה 

  12,864   5,496   6,483   עמלות אחרות

  230,131   206,392   208,552   מעמלותכ הכנסות "סה
  
  

  אחרות הכנסות   -: 30באור 
    

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש

  -    650   -    הכנסות מתמלוגים

  427   )106(  )147(  הון ממכירת רכוש קבוע) הפסד(רווח 

  -    311   332   הכנסות משכירות

  -    580   333   אחרות

  427   1,435   518   כ הכנסות אחרות"סה
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  בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה בשייר תתשלומים ושינוי בהתחייבויו  -: 31באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש
  :בגין חוזי ביטוח חיים

  תביעות ששולמו ותלויות
  292,827   299,626   319,372   נכות ואחרים, מקרי מוות

  )69,160(  )53,782(  )61,274(  בניכוי ביטוח משנה
 258,098   245,844   223,667  

  549,146   521,345   561,839   פוליסות שנפדו
  136,897   209,866   198,234   פוליסות שמועדן תם

  15,234   22,059   25,954   גמלאות
  924,944   999,114   1,044,125   סך כל התביעות 

  למעט(גידול בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים 
  1,812,024   48,737   1,989,012   בשייר ) שינוי בתלויות 

  368,335   278,087   389,137   גידול בהתחייבויות בגין חוזי השקעה בשל מרכיב התשואה

  סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי
  3,105,303   1,325,938   3,422,274   השקעה בשייר בגין חוזי ביטוח חיים 

  :סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי
  1,706,223   1,603,531   1,704,438   ברוטו

  )507,954(  )400,736(  )391,761(  ביטוח משנה
  1,198,269   1,202,795   1,312,677   בשייר
  התשלומים והשינוי בהתחייבויות בגין סך כל

  :חוזי ביטוח בריאות 
  271,406   239,487   416,977   ברוטו

  )97,359(  )99,093(  )265,293(  ביטוח משנה
  174,047   140,394   151,684   בשייר

  סך כל התשלומים והשינוי בהתחייבות בגין חוזי ביטוח וחוזי
  4,477,619   2,669,127   4,886,635   השקעה בשייר 

  
  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, עמלות   -: 32באור 

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש
  :הוצאות רכישה
  505,913   500,463   533,234   עמלות רכישה

  207,682   200,821   254,930   הוצאות רכישה אחרות 
  )70,961(  )56,215(  )114,785(  נדחותשינוי בהוצאות רכישה 

  642,634   645,069   673,379   כ הוצאות רכישה "סה

  247,890   250,349   310,495   עמלות שוטפות אחרות
  24,313   33,916   39,251   הוצאות שיווק אחרות

  914,837   929,334   1,023,125   הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות, כ עמלות"סה
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  הוצאות הנהלה וכלליות   -: 33באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש

  456,254   515,379   545,115   שכר עבודה ונלוות
  81,574   102,192   128,078   פחת והפחתות 

  54,151   68,598   71,165   אחזקת משרדים ותקשורת
  45,086   56,029   58,639   ייעוץ משפטי ומקצועי

  89,544   99,258   104,353   )ללא פחת ושכר(מיכון 
  14,262   348   825   קנסות
  28,959   30,088   28,755   בנק

  16,784   19,521   24,053   אחזקת רכב
  55,257   53,175   56,125   אחרות

  841,871   944,588   1,017,108   (*)כ  "סה

  :בניכוי

  )58,909(  )71,012(  )88,913(  סכומים שסווגו בסעיף שינוי בהתחייבויות ותשלומים בגין חוזי ביטוח 
  )222,084(  )223,059(  )289,090(  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , סכומים שסווגו בסעיף עמלות

  560,878   650,517   639,105   הוצאות הנהלה וכלליות 

  181,759   232,114   265,684   הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון בסך (*) 

  2,131   1,703   1,698   לאחר השתתפות של חברות אחרות בהוצאות הנהלה וכלליות בסך 
  
  

  תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  
  בדוחות הכספייםהוצאה שהוכרה   .א
  

  :בגין תוכניות תשלום מבוסס מניותהוכרה בדוחות הכספיים להלן ההוצאה ש    
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש

  סך ההוצאה שהוכרה מעסקת תשלום מבוסס מניות
  1,921   1,310   773   )להלן' ראה סעיף ב(המסולקת במכשירים הוניים  

  מבוסססך ההוצאה שהוכרה מתוכנית תשלום 
  5   1,869   404   )להלן' ראה סעיף ג(מניות המסולקת במזומן  

 1,177   3,179   1,926  
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  )המשך( תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  
  )מנורה ביטוחל "מנכ -לשעבר (החברה ל "תוכנית להקצאת מניות למנכ  .ב
  

  פרטי התוכנית .1
  

ולאחר מכן האסיפה הכללית שלה וכן  מנורה ביטוחאישרו דירקטוריון  2003, באוגוסט 27ביום 
במועד אישור (החברה ל "מנכל תוכנית להקצאת מניותועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה 

  :כמפורט להלן, )התוכנית -להלן ( )ל מנורה ביטוח"מנכ -התוכנית 
  

מהונה המונפק  4%ל מניות המהוות "לנאמן עבור המנכ מנורה ביטוחכנית הקצתה ובמסגרת הת
המניות הוקצו ללא תמורה והינן זכאיות לכל דיבידנד או . לאחר ההקצאה מנורה ביטוחל ש

, רהמניות אלה אינן ניתנות להעב. כניתוממועד אישור הת מנורה ביטוחשתחלק , הטבה אחרת
  .מכירה או שעבוד

  
החל מתום שנה ממועד חתימת , ל בעשר מנות שנתיות שוות"הנאמן יעביר את המניות למנכ

למניות  מנורה ביטוחל הזכות להמיר את מניות "תהיה למנכ, ממועד הזכאות, כמו כן. ניתהתוכ
לחברה הזכות לחייב . כפוף להתאמות, מהונה של החברה לאחר ההמרה 4%המהוות , החברה

  .ל להמיר את המניות כאמור לעיל"את המנכ
  

השווי ההוגן נמדד . ח"שליוני ימ 44.7-שוויין ההוגן של המניות כאמור במועד הקצאתן הינו כ
אביב במועד הקצאת המניות - פי השווי בו נסחרו מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל- על

  .כאמור
  

 102קיבלו משלטונות המס אישור לתכנית בהתאם להוראות סעיף והחברה  מנורה ביטוח
  .במסלול הכנסת עבודה, לפקודת מס הכנסה

  
ל זכאי לכל המניות "ר בקרות אחד מהם יהיה המנכתוכנית הקצאת המניות כוללת תנאים אש
 ל"המנכר הדירקטוריון הסמכות להקדים את זכאות "והפירות מהן באופן מיידי וכן ניתנה ליו

  .מהמניות 20%בגין המניות בכמות שלא תעלה על 
  

וקיבלה  2003, בנובמבר 19התכנית להקצאת המניות אושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 
  .אישורים הנדרשים לפי החוקאת כל ה

  
שהוענקו לו למניות  מנורה ביטוחשל מניות ) מתוך עשר(ל שתי מנות "המיר המנכ 2005בשנת 
  .החברה

  
  שינוי בתוכנית .2

  
החברה שינוי ו מנורה ביטוחאישרו ועדות הביקורת והדירקטוריונים של  2008, ביולי 31ביום 

התכנית  - להלן ( 2003, באוגוסט 27ביום  שאושרה לראשונה, ל"מנכלבתכנית להקצאת מניות 
  .כמפורט להלן) המקורית

  
למניות , ל"המנכשהוחזקו אצל הנאמן עבור , מנורה ביטוחבוצעה המרה מיידית של מלוא מניות 

וזאת בהתאם ליחס ההמרה הקבוע בתכנית , ידי הנאמן לטובתו-המוחזקות גם הן על, החברה
דהיינו נכון , ור ועדת הביקורת והדירקטוריון כאמורכשהוא מחושב נכון לערב איש, המקורית

כי כתוצאה , מובהר בזאת). ההמרה המיידית -להלן ( 2008, ביולי 30- של היום המסחר  לתום
פי -על ל"המנכמההמרה המיידית לא חל כל שינוי במועדי ההבשלה של מנות המניות להן זכאי 

  .התכנית המקורית
  

פי - עלממסלול פירותי למסלול הוני , ל"המנכמסלול המיסוי החל על המניות להן זכאי  שונה, בנוסף
כפי , )מסלול הכנסת עבודה(במקום מסלול ההקצאה הפירותי : דהיינו ,לפקודת מס הכנסה 102סעיף 

) לפקודת מס הכנסה 102כהגדרתו בסעיף (ל במועד המימוש "מנכהימוסה , שנקבע בתכנית המקורית
פי המסלול ההוני כאמור מחליפה את התכנית - כי תכנית המניות על, מובהר. לול ההוניפי המס- על

למעט השינויים , פי התכנית המקורית בלבד- המקורית בתחולה לגבי שש המנות שטרם הבשילו על
  .ל ימשיכו לחול תנאי התכנית המקורית"הנ

  
 1מניות בנות  1,696,518הנפיקה החברה סך של  2008, באוגוסט 24ביום , בהמשך לאמור לעיל

- על ל"המנכשהוחזקו בנאמנות עבור  מנורה ביטוחקבלת מלוא יתרת מניות  כנגד, א"כ. נ.ח ע"ש
  .100%- ל במנורה ביטוחהחזקות החברה  פי התכנית המקורית וכתוצאה מכך עלה שיעור
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  )המשך( תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  

  רהמנורה ביטוח ולנושאי משרה בכיל "יחידות תגמול למנכתוכנית להקצאת   .ג
  

 פרטי התוכנית .1
  

לנושאי , וקצו על ידי מנורה ביטוחה, להלן' ג 38במסגרת תוכנית תגמול כוללת כמפורט בבאור 
יחידות תגמול בתנאים המפורטים , ל מבטחים פנסיה"וכן למנכ משרה בחברה ובמנורה ביטוח

ובמנורה ביטוח ולנושאי משרה אשר הינם לא הוקצו יחידות תגמול לדירקטורים בחברה . להלן
דירקטוריון מנורה ביטוח יהיה מופקד על . או שאינם חברי הנהלה צד קשור לבעל השליטה

ועל כל הפעולות , ניהול תוכנית הענקת יחידות התגמול במסגרת תוכנית התגמול הכוללת
ול נוספות הענקת יחידות תגמ, לרבות קביעת זהות הניצעים, שתהיינה נדרשות לשם כך

לניצעים נוספים בהתאם להוראות תוכנית יחידות התגמול או בשונה מהוראותיה לגבי ניצעים 
הבהרה , וכן ניהול, על כל עניין אחר הדרוש לשם הסדרת ההענקות לניצעים ןוכ, ספציפיים

  .ויישום תוכנית הענקת יחידות התגמול
  

המגיע לניצע במועד מימוש ) ברוטו(י יחידות התגמול הינן יחידות לצורך חישוב התגמול הכספ
או זכות כלשהיא לרכוש ניירות ערך כלשהם של /ואינן מהוות אופציות ו, יחידות התגמול בלבד
  .או אילו מהזכויות הצמודות למי ממניות חברות הקבוצה/מי מחברות הקבוצה ו

  

ההפרש בין מחיר  יחושב על פי, הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש איזו מבין יחידות התגמול
כשהוא מוכפל במספר , המימוש  של כל יחידת תגמול לבין מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול

 הינומחיר הבסיס של כל יחידת תגמול ). סכום התגמול - להלן (יחידות התגמול הממומשות 
ההקצאה לכל יום לפני מועד אישור הדירקטוריון את  90ית החברה בבורסה יממוצע מחיר מנ

ואם יום (ביום המימוש , החברה בבורסה תמחיר המימוש יהא מחיר הנעילה של מני .עניצ
הסכום אשר ישולם  ).אזי ביום המסחר הראשון שלאחר יום המימוש, המימוש אינו יום מסחר

וכל מס מכל מין וסוג שהוא אשר יחול , "ברוטו"לניצע בגין מימוש יחידות התגמול הינו סכום 
יחול על , או שהחברה תהיה חייבת לנכות על פי כל דין/ו, ות התגמולעל התשלום בגין יחיד

  .הניצע

על פני ארבע שנים ממועד אישור דירקטוריון מנורה , יחידות התגמול יבשילו במספר מנות
תובשל בחלוף  50%כאשר המנה הראשונה בשיעור של , ביטוח את הענקת יחידות התגמול

כל מנה תהא ניתנת . הנותרים בחלוף ארבע שנים 25% - בחלוף שלוש שנים ו  25%, שנתיים
כאשר לאחר חלוף המועד האחרון למימוש יחידות התגמול , למימוש בתוך שנה ממועד הבשלתה

או לזכות , לא יהיה הניצע זכאי לממש את יחידות התגמול מכוח אותה מנה, ביחס לכל מנה
  . כלשהי מכוחן

 ,פרישה, פיטורין, התגמול במקרה של התפטרות בתכנית נקבעו הוראות בדבר מימוש יחידות
וכן התאמות של יחידות התגמול עקב חלוקת מניות , מוות/סיום יחסי עובד מעביד מחמת נכות

, חלוקת דיבידנד והצעת זכויות בחברה וכן בשל אירועים נוספים אשר הדירקטוריון יקבע, הטבה
 .לפי העניין, מנגנוני התאמה, אם יקבע לפי ישקול דעתו

  
 יתרת ההתחייבות בגין זכויות העובדים שהבשילה עד לתאריך הדיווח .2

  

  בדצמבר 31

2012  2011  

  ח  "אלפי ש

 1,093    -  
  

סך שווי . הוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי יחידות התגמולהשווי ההוגן של  .3
, ח"אלפי ש 2,999 -בגין הענקת יחידות התגמול כאמור הינו כ, ההטבה לנושאי המשרה בקבוצה

   .המוכר על פני תקופת ההבשלה הצפויה, על פני ארבע שנים
ות בכל מודדת הקבוצה מחדש את השווי ההוגן של ההתחייב, עד למועד סילוק ההתחייבות

  .כאשר השינויים בשווי ההוגן מוכרים בדוח רווח והפסד, מועד דיווח
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  )המשך( תשלום מבוסס מניות  -: 34באור 
  

  )המשך( ל מנורה ביטוח ולנושאי משרה בכירה"יחידות תגמול למנכתוכנית להקצאת   .ג
  

 )המשך( .3
  

  :האופציותלהלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של 
 

  -  (%)תשואת דיבידנד 
  37% - 36%  (%)תנודתיות צפויה במחיר המניה 

  1.83% -  1.76%  (%)שיעור ריבית חסרת סיכון 
  1 - 3.7  )שנים(משך החיים החזוי של האופציות למניות 

  34.56  )ח"ש(מחיר מניה 
  
  

 תנועה במהלך השנה .4
 

2012  2011  

  יחידות

  1,052,337   1,137,995   בינואר 1יתרה ליום 

  )40,334(  )22,482(  יחידות תגמול שחולטו 

  125,992   -    יחידות תגמול שהוענקו 

  1,137,995   1,115,513   בדצמבר 31יתרה ליום 
  
 

, 2012, בדצמבר 31של יחידות התגמול ליום  חזויהממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים ה .5
  .)שנים 2.8  - 2011, בדצמבר 31ליום ( שנים 1.8הינו 

  
  

  הוצאות מימון   -: 35באור 
  

  בדצמבר 31ליום 

2012  2011  2010  

  ח  "אלפי ש
  :הפרשי הצמדה והפרשי שער בגין, הוצאות ריבית

  3,096   2,454   1,786   התחייבויות לבנקים
  57,025   58,713   53,248   כתבי התחייבויות נדחים

  51,070   60,993   52,264   אגרות חוב
  9,063   13,275   11,174   מבטחי משנה

  1,620   8,470   8,968   אחרות

  121,874   143,905   127,440   סך הכל הוצאות מימון
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  רווח למניה   -: 36באור 
    

המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך של  הרווחהתבסס על  2012שנת הבסיסי למניה ל הרווחשוב חי
 )ח"אלפי ש 281,616רווח בסך  -  2010בשנת , ח"אלפי ש 37,816רווח בסך  -  2011בשנת (ח "אלפי ש 268,577

  .אלפי מניות 63,272מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור בסך של 
  

  
  ניהול סיכונים  -: 37באור 

  
  כללי .1
  

  מגזרי פעילות   .א

ביטוח (ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח : הפעילות העיקריים הבאיםתחומי הקבוצה פועלת ב
שירותים פועלת הקבוצה בענפי , בנוסף. וביטוח כללי ביטוח בריאות ,)וגמל פנסיה ,חיים

בפעילותה חשופה הקבוצה . ן"ונדל) וחיתום השקעות ניהול תיקי, קרנות נאמנות(פיננסיים 
  :לסיכונים הבאים

  .יכונים פיננסייםס -

  .סיכונים ביטוחיים -

  .סיכונים תפעוליים -

  
  תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב

  

תוך , מכוונת להבטיח חשיפה מבוקרת לסיכונים אלה קבוצהמדיניות ניהול הסיכונים של ה
עמידה בדרישות הרגולטוריות ומגבלות סיכון שנקבעו מראש ושמירה על יעדיה העסקיים של 

 מערךאת  ו לנהלשתפקיד ראשימנהל סיכונים בקבוצה מכהן . ועל איתנותה הפיננסית קבוצהה
של  העסקייםמקובלות לניהול סיכונים המתאימות לצרכיה  שיטותניהול הסיכונים וליישם 

  . המפקח לדרישותגם  ובהתאמההקבוצה 

ם באורגנים אחריות הגורמים העסקייארגון המבוססת על -פעילות חוצת והסיכונים הינ ניהול
ביטוח משנה , יחידות תומכות הכוללות אקטואריה, השונים בקבוצה לסיכונים הנלקחים על ידם

 השונים הדירקטוריונים. בקרה ודיווח, מדידה, ותחום ניהול סיכונים העוסק בזיהוי, חשבות
מדיניות בתחומי הפעילות השונים תוך  יםעקרונות לניהול הסיכונים ומאשר מתווים בקבוצה

אחת עבור פעילות , בקבוצה פועלות ועדות לניהול סיכונים. תייחסות לפעילות ניהול הסיכוניםה
לים השונים אשר "בראשות המנכ, ואחת עבור עמיתי הפנסיה והגמלכספי נוסטרו הביטוח 

תוך התחשבות , לכוון ולתמוך בפעילויותיו של מערך ניהול הסיכונים בקבוצה, תפקידן להגדיר
   .ורגולטוריםם בהיבטים עסקיי

 גמל מבטחים ומנורה פנסיה מבטחים מנורה, שומרה, מנורה מבטחים ביטוח המאוחדות בחברות
במהלך הסקר מזוהים  הקבוצה של הבכירים מנהליה בשיתוף סיכונים זיהוי סקרשנה  מדי נערך

מוערכים מחדש סיכונים קיימים ונבחנים הצעדים שננקטו לטיפול בסיכונים , סיכונים חדשים
 הסיכונים של מקיפה ובחינה זיהוי כולל חדשים מוצרים השקת תהליך. שהתממשו במהלך השנה

  .עליהם ולבקרה לניהולם הדרכים וקביעת במוצר הכרוכים
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( כללי .1

 
 )המשך( תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב
  

  )ואשראינזילות  ,שוק(ם פיננסיים ניהול סיכוני .1

ערך הנכסים העתידי אשר עלול לעלות או לרדת  לגבימתייחס לאי הוודאות  שוקסיכון 
מחירי , שערי חליפין, שיעורי ריבית גוןכ ,כתוצאה מחשיפתם לשינויים בגורמי שוק שונים

  . המניות ומרווחי אשראי

או מבטח משנה לעמוד , מנפיק ,לווהלאי הוודאות ביכולתו של  סיכון אשראי מתייחס
  :רותוסיכון זה בא לידי ביטוי בשתי צ. בהתחייבויותיו לקבוצה

המחיר מבטא את הערכת השוק לגבי יכולתה של  -  החוב נכסבמחיר השוק של   .א
רה המנפיקה לעמוד בהתחייבויותיה ולכן סיכון האשראי בא לידי ביטוי החב

לעניין , י הממשלה ומוגדר"זהה שהונפק ע נכס חובלבמרווח הריבית בהשוואה 
המרווח שבו נסחר , השוק מעריך כי סיכון האשראי עולהשככל . כחסר סיכון, זה

  .ולהפך, בשוק מתרחב וערכו יורד נכס החוב
כתוצאה מחוסר יכולתו של  -  שייגרם במקרה של חדלות פירעוןבהפסד ההשקעה   .ב

  .או ריבית/לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום קרן ו המנפיק

הסתברותו של (פדיונות מואצים של פוליסות ביטוח חיים ) א: (סיכון נזילות נובע מ
אי וודאות ) ב). (פרסומן של תקנות לניוד כספי ההשקעות לטווח ארוך עםזה גברה  תרחיש

  .לגבי העוצמה והעיתוי של תביעות במסגרת הביטוח הכללי

החל . אחריות ניהול הסיכונים הפיננסיים מתחלקת בין בעלי תפקידים ופונקציות בארגון
, ול סיכוניםמחלקת ניה, אגף השקעות, ועדות אשראי, דרך ועדות השקעה, בדירקטוריון

  . )מידל אופיס(ומחלקת דיווח ובקרה ) בק אופיס(מחלקת המערך האחורי 

 החשיפות על ידי פיזור  פיננסייםניהול סיכונים  של במדיניות נוקטות בקבוצה חברותה
תוך התייחסות לפיזור , לסוגי הנכסים השוניםטווחי השקעה מותרים  קביעתבאמצעות 
 כמו כן קיימות. משקענפי מטבעות ו ,מנפיקים, יםוגרפיגיאעל פני איזורים , בין השאר
  .ושערי חליפין אשראי, מניות, ריבית :כגון, ספציפיים סיכוןהמתייחסות לגורמי  מגבלות

ניהול הסיכונים  מדיניות את יםקובע ניםהדירקטוריו והגמל הפנסיה, הביטוח בחברות
מגבלות חשיפה  יםמאשרוסוגי נכסים עיקריים בשקעה הטווחי ה יםמאשר, הפיננסיים

 או מושתים על המבוטח הפיננסייםבהם הסיכונים (וסיכון עבור התיקים המנוהלים 
וקובעים מגבלת סיכון את הקצאת הנכסים בכל תיק  ים הדירקטוריוניםמאשר, )עמיתה

 ניםהדירקטוריו. אם להרכב תיק הייחוסכל אחד מהתיקים המנוהלים בהתכולל עבור 
לגבי עמידה במגבלות סטטוטוריות ומגבלות ניהול סיכונים שאושרו דיווח שוטף  יםמקבל
  . םעל יד

 האשראי מדיניות, ההשקעות מדיניות את מיישמות בקבוצה הבנות החברות הנהלות
 אושרו אשר )בחברות הביטוח והפנסיה( הפיננסיים הסיכונים ניהול ומדיניות

 .השונים בדירקטוריונים

, מנטרת באופן שוטף את המגבלות) מידל אופיס(השקעות מחלקת דיווח ובקרה באגף 
מחלקת ניהול סיכונים . הת ההשקעולועד, פ העניין"ע, ומדווחת, מתריעה על חריגות
, בתיק הנוסטרו ובתיקים המנוהלים, חישוב ומעקב אחר מדדי סיכון. מבקרת את התהליך

שקעה ולדירקטוריונים ניהול הסיכונים מדי רבעון ומדווח לועדות ה מחלקתי "מתבצעת ע
, ראה פירוט לגבי סוגי הסיכונים הפיננסיים. הוראות הדיןלבהתאם  של החברות השונות

  .להלן 3-ו 2החשיפות אליהם ומבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון בסעיפים 

עתודות ביטוח כללי נכסים כנגד (עקרונות ניהול סיכוני שוק בנוסטרו של חברות הביטוח 
מבוססים על ניהול נכסים מול התחייבויות ) תשואה והון עצמי שאינם תלוייביטוח חיים ו
)ALM :(התקבולים מעיתוי , כמו גם, הקצאת הנכסים נגזרת מהתאמת בסיסי ההצמדה
ניהול אפקטיבי של הנכסים . בהתאמה וההתחייבויות הנכסיםהתשלומים הצפויים של ו

סיכון  מדידת, )מ"פער מחמ(שיפה לסיכון ריבית י הגבלת הח"מול ההתחייבויות מתבצע ע
אחר התאמת נכסים להתחייבויות  מעקב, )VaR" (בסיכוןערך "ההשוק באמצעות מדד 
  .וביצוע תרחישי קיצון בתקופות פירעון שונות

 סיכוניםמתבצע ניהול ) פנסיה וגמל, ביטוח חיים תלוי תשואה(בתיקים המנוהלים 
מדידת , אסטרטגית לכל תיק מנוהל כנגד תיק סמן בחינה של הקצאת נכסים: אקטיבי

חישוב מדדי ביצוע מתואמי סיכון , )יחסית לתיק סמן(סיכונים אבסולוטיים ויחסיים 
  .וניתוח השפעת תרחישי קיצון
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( כללי .1

 
 )המשך( תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב
  

  )ואשראי נזילות, שוק(ם פיננסיים ניהול סיכוני .1

ענפי בתיק הנכסים כוללים פיזור סיכון האשראי על פני  עקרונות ניהול סיכוני אשראי
הלוואות  ןהערכת סיכו. ודירוגם) קבוצות ובודדים(לווים , אזורים גיאוגרפיים, משק

לא סחיר מתבצעים על פי מדיניות האשראי הלא סחיר שאושרה בדירקטוריונים אשראי ו
כל עסקת אשראי מעבר לסכום מינימלי מועברת לאישור וועדת . של הגופים המוסדיים

י מדרג סמכויות שבנהלי אגף "עסקאות אשראי בסכומים גדולים יאושרו עפ. אשראי
יובאו לאישור , או אגף השקעות/ו או בנסיבות מיוחדות בהמלצת ועדת אשראי/השקעות ו

או בדרוג פנימי על פי מודל דרוג , כל עסקה מדורגת בדרוג חיצוני. גם וועדות השקעה
או ) 2012י הדירקטוריונים של הגופים המוסדיים והמפקח בחודש דצמבר "אושר ע(פנימי 

א או הלוואות בסכומים ל/למעט אשראי מוחרג ו(בהסתמך על דרוג בנק או מבטח אחר 
ועדות ההשקעות של הגופים ). מהותיים כמוגדר בנהלי החברה ובכפוף לתקנות המפקח

המוסדיים מפקחות על רמת פיזור נאותה בתיק נכסי החוב כולל שמירה על מגבלות 
במסגרת פעילות ניהול סיכוני . או המדיניות המאושרת/חשיפה הנגזרות מתקנות השקעה ו

לאיתור מוקדם של חובות תוך מאמץ נים הערכה שוטפת של הסיכואשראי מתבצעת 
  .בעייתיים לטיפול

על  יםהמבוסס ,מבטחי משנההנובע מחשיפה למדיניות ניהול סיכון האשראי  עקרונות
  .להלן) ו( 4מפורטים בסעיף , שמירה על איכות התיק ופיזורו

רמה מינימאלית מבוססים בעיקרם על שמירה על עקרונות מדיניות ניהול סיכון הנזילות 
נקבע משקל מינימאלי , בנוסף. נכסים סחירים ומזומנים בתיקי הנכסים של שיעור

וע קטסטרופלי להתממשות איר בהסתברותבהתחשב , ל"להשקעה בנכסים נזילים בחו
  .זמן קצר פרקסכומי מזומנים גדולים ב תבישראל שיחייב העמד

  ניהול סיכונים ביטוחיים .2

מתייחס לחשיפה ) Underwriting Risk -הנובע מחיתום הפוליסות ( הסיכון הביטוחי
להפסדים כספיים כתוצאה מבחירה של סיכונים אותם הקבוצה מבטחת ומתבטא באי 

בגלל אירועים  צפויהוודאות לגבי מספר התביעות וסכום התביעות שעלול להיות גבוה מה
פריצת דרך , ויים רגולטוריםשינ, חברתי-משבר פוליטי, אסון טבע: למשל(בלתי צפויים 

   ).'מגיפה וכו, רפואית שתביא להארכה של תוחלת החיים

תוך , הביטוחיים מנוהלים על ידי הגורמים העסקיים של תחומי הביטוח השונים הסיכונים
  . חשבות וניהול סיכונים, תמיכה של יחידות אקטואריה

 ניתוחי זה ובכלל, סיכונים ולניה בנושאביטוחיים /מקצועיים דיונים מקיימים אלה גורמים
 מתקבלות לכך ובהתאם, הסיכון גורמי של תקופתיות ובדיקות, ענפית רווחיות, חשיפות
 הביטוח חוזי של פיזור ידי על ממותנת ביטוחיים לסיכונים החשיפה. ניהוליות החלטות

 בחירה ידי על גם מוקטנים הסיכונים. משנה למבטחי) חלקית( החשיפה העברתי "וע
 הכיסוי גובה, הסיכון סוגי, ענפים ינפעל  פיזור ויצירת חיתום אסטרטגיות של ויישום
 חוזי באמצעות הסיכון העברת מדיניות את שנה מדי מאשרבוחן ו הדירקטוריון. 'וכדו

ות החשיפ, הביטוחיים הסיכונים סוגי לגבי פירוט ראה. הביטוח ענפי בכל משנה ביטוח
  .להלן 5 בסעיף בגינם רגישות ומבחני באומדנם המשמשים ושיטות כלים, אליהם

שאושרה על ידי  מדיניות ניהול סיכונים ביטוחייםקיימת ביטוח ביטוח ובשומרה  מנורהב
  .של אותן חברות הדירקטוריונים

  :מדיניות ניהול הסיכונים הביטוחיים הינם עקרונות

הביטוחיות העתידיות תעריף הביטוח מותאם לתת מענה לכלל ההתחייבויות : גישה כללית
) המזוהים ברמת הסתברות גבוהה(שייווצרו כתוצאה מהתממשות הסיכונים הביטוחיים 

משך ואופי הכיסוי הביטוחי . כולל הוצאות ושיעורי רווח רצויים, בכל פוליסה המגולמים
  ").זנב ארוך"לעומת " זנב קצר("תזרים ההתחייבויות העתידיות  קובע את אופי

בכל ענף וענף נקבעת מגבלת חשיפה מכסימלית בשייר ברמת : יירמגבלות חשיפה בש
המגבלה מבטאת את החשיפה לסיכון הביטוחי שהקבוצה . או האירוע הפוליסה, התיק

בביטוח רכב . ל"כל סיכון מעבר לכך מועבר למבטחי משנה בחו. מוכנה לקחת על עצמה
 רוכשת הגנת ביטוח משנה קבוצהה. הינה בלתי מוגבלת, לפי חוק, חבות המבטח, חובה

כך שלהערכתה ההסתברות כי תיווצר חשיפה מעל לגבול ההגנה שנרכש הינה , מוגבלת
תוך איסוף נתונים על התפתחות , בהדרגתיות מתבצעתלסוג סיכון חדש חשיפה  .זניחה

  .ועבר למבטחי משנהמכאשר בתחילה חלק גדול מהסיכון , התביעות
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( כללי .1

 
 )המשך( תיאור הליכי ושיטות ניהול סיכונים  .ב

  )המשך( ניהול סיכונים ביטוחיים .2

 בתהליך זה הקבוצה מגדירה את מהות הכיסוי הביטוחי: תהליך עיצוב המוצר הביטוחי
חשיפה , כבר בשלב עיצוב המוצר, מטרת התהליך הינה להגביל. שהיא מעוניינת למכור

בין , במסגרת תהליך עיצוב מוצר חדש מתבצע. לסיכונים שהקבוצה אינה מעוניינת לקחת
תהליך של זיהוי ובחינה מקיפה של הסיכונים הכרוכים במוצר וקביעת הדרכים , היתר

אפת לבצע הערכה מדויקת ככל האפשר לגבי ההון הקבוצה שו. לניהולם ולבקרה עליהם
להשקת המוצר החדש על מנת לכלול בתמחור המוצר את עלות ) מותאם סיכון(הדרוש 

כאשר מתעורר חשש כי קיימת הרעה , במהלך מחזור החיים של המוצר. ההון הנדרש
ן בי, נערכות בדיקות מעמיקות, שמקורה אינו בתנודות אקראיות, תומיותיבתוצאות הח

  .ובמידת הצורך מותאמת הערכת הרזרבות, להערכת הסיכון הגלום, השאר

ליצור היררכיה ) א: מערכת כללי החיתום כוללת מגבלות אשר מטרתן כפולה: חיתום
 מנהלהחתם ועד , המחוז מנהלדרך , מרמת הסוכן(לגבי לקיחת הסיכון  ההחלטותבקבלת 
כללי החיתום נאכפים בצורה ממוכנת  .להגביל את החשיפה לסיכונים הביטוחיים) ב) האגף

י "או ידנית ע) חתם אוטומטי בביטוח חיים או חסימות לרמת הכיסוי בביטוח כללי, למשל(
  .איש מקצוע

  :גבוהה עצימות ובעלי נמוכה בהסתברות אירועים של סיכוניםעקרונות ניהול 

מי כיסוי הקבוצה נוקטת במדיניות של הגבלת החשיפה לקטסטרופות על ידי קביעת סכו
מטרת מדיניות  .מסוימים וכן על ידי רכישת כיסוי ביטוח משנה מתאים בחוזיםמרביים 

החיתום וביטוח המשנה הינה להתאים את ההפסד המרבי הנגזר מהחשיפה לקטסטרופות 
ההפסד המרבי נקבע מראש בהתאם לטעמי הסיכון של הקבוצה . לסיכון שתומחר בתעריף

  .יוןכפי שאושרו על ידי הדירקטור

סיכון זה הוא סיכון ביטוחי מהותי בו הקבוצה  :ניהול סיכון רעידת אדמה  )א(
מדיניות ניהול . מתייחסת להשפעה הפוטנציאלית של אירוע קיצון בלתי צפוי

מושתתת על שלושה , מדי שנה, הסיכון המובאת לאישור דירקטוריון הקבוצה
  :עקרונות

  של השתתפות עצמיתרוב הפוליסות המכסות רעידת אדמה כוללות מרכיב.  
 העברת סיכון רעידת האדמה למבטחי משנה באמצעות חוזה יחסי.  
 על פי הסתברות לאירוע גדול ונדיר , קניית הגנה על החשיפה בשייר)MPL( ,

  ). Cat Cover(באמצעות חוזה קטסטרופה 

ל מבוססים על הנחות ואומדנים לגבי אופי אירוע רעידת האדמה "העקרונות הנ
עלול , ל"אירוע נדיר מאוד שיתרחש בשונה מההנחות והאומדנים הנ. והנזק בעטיו

  .מאודלחשוף את הקבוצה לנזק בסכום גבוה 

בתחום ביטוח חיים בו  מהותיסיכון זה הוא סיכון ביטוחי  :ניהול סיכון מלחמה  )ב(
בגין סיכון . בלתי צפוי קיצוןתייחסת להשפעה פוטנציאלית של אירוע הקבוצה מ

מבוססת מעין זה אין הקבוצה שומרת עתודות ביטוח ולכן מדיניות ניהול הסיכון 
כי , יצוין. קניית הגנה לפי שיקול דעת ההנהלה על החשיפה בשיירבעיקרה על 

כנגד כיסויי  רכשה הקבוצה הגנה נוספת על החשיפה בשייר 2011בתחילת שנת 
המכסה  Cat Coverבאמצעות חוזה , נכות מוחלטת ואובדן כושר עבודה, ריסק מוות

כימית עד לגבול /ביולוגית/גרעיניתגם רעידת אדמה וגם אירועים מסוג מלחמה 
 . כיסוי מסוים
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( כללי .1

 
 )המשך( ניהול סיכונים שיטותותיאור הליכי   .ב

  )המשך( ניהול סיכונים ביטוחיים .2

  : הסיכון ניטורתהליך 

  :התהליך כולל את הפעילויות הבאות

 בתביעותטיפול , חיתום, מגבלות חשיפה( וניהולו בקרה על תהליך נטילת הסיכון (
 .המתבצעת על ידי יחידות ייעודיות באגפים העסקיים

 או  אקטואר ,י מנהל אגף"מתבצעת ע הערכת הסיכון והעברתו למבטחי משנה
 על פי המדיניות המאושרת בדירקטוריונים של חברות הביטוח יחידה יעודית

 ).גם מעקב אחר יישום המדיניות בפועל יםהמבצע(
  הערכה כמותית של הסיכונים על ידי ביצוע מבחני רגישות לגורמי הסיכון

מחקרים סטטיסטיים של כמו גם , העיקריים מתבצעת על ידי מחלקת אקטואריה
 .גורמי סיכון באופן כללי ועל בסיס ניסיון הקבוצה

   בחברות הביטוח מבצעת מחלקת ניהול סיכונים חישוב של הון מותאם סיכון
 .לי החברות ולדירקטוריונים של החברות"המדווח ישירות למנכ

  

  תפעוליים סיכוניםל וניה .3

לפי הגדרה מקובלת הסיכון התפעולי מתייחס להפסד שנובע מכשל או אי התאמה של 
 ןדירקטוריו. או מערכות פנימיות או כתוצאה מאירוע חיצוני לארגון אנשים, תהליכים

והחברה  התפעוליים הסיכונים לניהול מתודולוגיה אישר חברת הבת מנורה ביטוח
במטרה , החלה בביצוע סקר מקיף של סיכונים תפעוליים שימופו לתהליכים העסקיים

לזהות את הסיכונים המהותיים ולקבוע תוכנית אפקטיבית להגברת הבקרות 
  . התפעולייםהתפעוליות והפחתת הסיכונים 

ערכה תכנית : הקבוצה נקטה בפעולות שונות בתחום ניהול הסיכונים התפעוליים
DRP )Disaster Recovery Plan ( להקמה מחדש של המערכות המיכוניות במקרה של

בין היתר מהוראות , כמתחייב, הקימה; אירוע חיצוני קטסטרופאלי שיפגע במשרדיה
; ת השונותנויחידות אבטחת מידע לטיפול בסיכוני אבטחת מידע בחברות הב, המפקח

ממוקדת , ת רב שנתיתביצעה סקרי סיכוני מעילות והונאות במטרה לגבש תכנית ביקור
מתוך הכרה כי קיומם והאפקטיביות של תהליכי ביקורת ובקרה פנימית , סיכונים

הוגדרה תוכנית לניהול סיכוני  2012בשנת  .עשויים להפחית את הסיכונים התפעוליים
IT )נבנתה מתודולוגיה לניהול . י דרישות חוזר ניהול טכנולוגיות"עפ) מערכות מידע

כמו כן הוכנה תוכנית לטיפול בסיכונים , והוצפו סיכונים וליקויים מהותיים  ITסיכוני
   .וליקויים שנמצאו

 2009- ע"התש, )3' מס תיקון) (ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות במסגרת
 "Sarbanes-Oxley" לחוק 404 סעיף הוראות יישום ובמסגרת, ")ISOX - ה תיקון("
 הערכת של תהליך בוצע ,המפקח להנחיות בהתאם בקבוצה המוסדיים הגופים י"ע

 או למנוע שמטרתן הבקרות נקבעו ,נאות ולגילוי הכספי לדיווח הקשורים הסיכונים
 את החברה אימצה, זאת במסגרת. בקרה פערי ונותחו סיכונים אותם את לצמצם
 להערכת ומוכרת מוגדרת מסגרת המהווה, COSO-ה של הפנימית הבקרה מודול
  .הפנימית הבקרה

לנתח ולאחד את ממצאי סקרי הסיכונים התפעוליים השונים להמשיך ובכוונת הקבוצה 
ת להגברת הבקרות ות אפקטיביובמטרה לזהות את הסיכונים המהותיים ולקבוע תוכני

  .התפעוליות והפחתת הסיכונים התפעוליים
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( לליכ .1

 
 )המשך( תיאור הליכי שיטות וניהול סיכונים  .ב

  ניהול סיכונים כולל .4

חברות הביטוח בקבוצה מיישמות תהליך היערכות ליישום הוראות הדירקטיבה 
 כושרמשטר " מכתב המפקח פרסם, 2012 ספטמבר בחודש. Solvency IIהאירופאית 

 כושר משטר בישראל ליישם כוונתו על הודיע ובו) 2012-31381. שה" (ישראלי פירעון
 ללוחות בנוגע הוודאות אי רקע על זאת, הדירקטיבה ברוח סיכונים מבוסס פירעון
: הבאים להיבטים, היתר בין, מתייחס המכתב. באירופה הדירקטיבה ליישום הזמנים
י "אשר בוצע ע 2011על בסיס מאזני ) IQIS – Israeli QIS( נוסף כמותי הערכה סקר ביצוע

 הערכה תהליךהנעת  .2013, בינואר 31והוגש למפקח ביום  חברות הביטוח המאוחדות
 ולהחלת פיקוחי התערבות מדרגומתווה ל) ORSA( פירעון וכושר סיכונים של עצמית
  .החדשה במתכונתן ההון דרישות

  
לעת בהשלכות של אימוץ משטר  מעת ניםדשל חברות הביטוח  ניםהדירקטוריו
Solvency II  ומוודא היערכותה הארגונית  בחברותבישראל על ניהול ההון מותאם סיכון

ו בחברות מונ, לעניין זה. הדירקטיבהלקראת יישום  אותן חברותוהמיכונית של 
. Solvency IIלאימוץ היערכות העל  תוהמפקחת דירקטוריון וועד הביטוח בקבוצה

לאחר פרסום , יכונים כולללגבש עקרונות לניהול ס חברות הביטוח המאוחדותבכוונת 
  .הנחיות מהמפקח בדבר יישום הנדבך השני בישראל

  
  דרישות חוקיות  .ג

תהליך ניהול הסיכונים בקבוצה מונחה על ידי דרישות רגולטוריות הרלוונטיות לתחומי 
חובת מינוי מנהל סיכונים שתפקידיו , הכוללות, הפעילות השונים שפורסמו בשנים האחרונות

  :העיקריים

הסיכונים הביטוחיים והפיננסיים המהותיים לחוסנו של המבטח או העומדים  זיהוי -
או הכרוכים בנכסים /ו, בפני המבוטחים העשויים להשפיע על החבות כלפי המבוטחים

 .המוחזקים כנגד ההתחייבויות הביטוחיות או כנגד התחייבויות תלויות תשואה

נים המהותיים שזוהו לפי כימות החשיפה והערכת ההשפעה הפוטנציאלית של הסיכו -
  .י המבטח ולתקופות עתידיות שיקבעו"שיוגדרו ע אמות מידה

 .ההיערכות והביצוע, תיאור אמצעי הבקרה והערכת הבקרות -

 .המלצות לשיפור אופן ניהול הסיכונים המהותיים שזוהו -

מחברת הביטוח לצורך נשיאה בסיכונים ) ההון הכלכלי(הערכת ההון העצמי הנדרש  -
 .תוך התייחסות למידת המתאם בין הסיכונים השונים המהותיים
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37אור ב
  
    סיכוני שוק .2

   סיכוני שוק הגדרת  .א

, סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של נכסים פיננסיים
ביטוחיות ישתנו כתוצאה משינויים בגורמי סיכון התחייבויות פיננסיות או התחייבויות 

בשערי , בשערי מניות, שינויים בעקומי הריבית, בין היתר, גורמי סיכון השוק כוללים. השוק
  .מטבע חוץ ובמרווחי האשראי

חושף את שווי תיק הנכסים לשינויים בנכסים בארץ ריכוזיות של תיק ההשקעות  ,בנוסף
   .פוליטיים וביטחוניים בישראל

) בעיקר לעקום הריבית הריאלי(שינויים בעקומי הריבית תיק הנכסים חשוף ל: סיכון ריבית
התאמה מלאה בין משך חיים ממוצע  אין. באפיק נכסי החוב הסחירים שינוייםובעקבות כך ל

מ "בפרט בעסקי ביטוח חיים בהם מח, מ ההתחייבויות"למחשל הנכסים ") מ"מח("
   .סיםמ הנכ"ממחההתחייבויות ארוך 

עלול לפגוע בשווי  בארץ ובעולם המניות יקוסיכון של ירידות חדות בשו: סיכון אקוויטי
   .בתיק הנכסים) אופציות, קרנות נאמנות, השקעה קרנות, מניות :כדוגמת( מכשירים הוניים

בשווי  שינוימול השקל עלול לגרום ל זריםשל מטבעות ר חליפין שינוי בשע: סיכון מטבע
ח באמצעות חוזי "הקבוצה מגדרת חלקית את החשיפה למט .חוץהנכסים הצמודים למטבע 

  . אקדמה

אי התאמה בין . סיכון של שינויים בבסיס ההצמדה של הנכסים וההתחייבויות: סיכון בסיס
נכסים להתחייבויות בבסיסי הצמדה עלול להביא למצב ששינוי בבסיס הצמדה ישפיע על 

  . פגיעה בהון הקבוצהלתחייבויות בצורה שונה ולגרום הנכסים ועל הה

ן בהם משקיעה "ן עלול לפגוע בערכם של נכסי נדל"סיכון של ירידה במחירי הנדל :ן"סיכון נדל
    .או באמצעות קרנות השקעה ן"דרך פעילותה של מנורה נדל, הקבוצה ישירות
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37אור ב
  
  )המשך( סיכוני שוק .2

  )במנורה ביטוח בלבד( הסיכונים הגלומים בנכסים ובהתחייבויות עבור חוזים תלויי תשואה  .ב

בגין חוזים בהם תגמולי הביטוח שלהם זכאי תלויות תשואה הינן התחייבויות  התחייבויות
ל בניכוי דמי ניהו, הקבוצהתלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של  בוטחהמ

  :כמפורט להלן

  דמי ניהול קבועים וכן דמי ניהול משתנים  2004פוליסות שהונפקו עד שנת לגבי
 . מהתשואה הריאלית לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים 15%בשיעור 

 בלבד דמי ניהול קבועים -ואילך  2004משנת  שהונפקו בפוליסות . 

בגין שינויים חשיפה ישירה  לקבוצהלגבי הנכסים וההתחייבויות בגין מוצרים אלו לא קיימת 
השפעת התוצאות הכספיות על רווחי חברת הביטוח מצטמצמת לחשיפה  .בגורמי שוק

וזאת רק , הנגזרת מדמי הניהול המשתנים בהתאם לתנודתיות בתשואה הנזקפת למבוטחים
ול ומן ההיקף הכולל של ההתחייבות ממנה נגזרים דמי הניה, 2004עד  נפקולגבי פוליסות שהו

  .הקבועים של המבטח לגבי כלל המוצרים תלויי התשואה

מבחני הרגישות ומועדי הפירעון של ההתחייבויות המפורטים בסעיפים הבאים , לאור האמור
  . אינם כוללים חוזים תלויי תשואה

מושפע מכל שינוי ) הפסד(רגישות לגבי חוזים תלויי תשואה והאופן בו הרווח  להלן מבחן
   :בתשואה

ההשקעות לאחר ניכוי דמי ניהול הקבועים במסגרת בתשואה הריאלית על  1%וי של כל שינ
בגינם ליום  שהיקף ההתחייבויות, 2004חוזים תלויי תשואה בגין פוליסות שהונפקו עד שנת 

 14.1 -דמי הניהול בסך של כההכנסות ממשפיע על , ח"מיליארד ש 9.3 -כ 2012 ,בדצמבר 31
דמי הניהול ההכנסות ממשפיע על , ח"מיליארד ש 8.3 - כ 2011 ,בדצמבר 31ליום (ח "מיליון ש
ואילך  2004השפעת שינוי כאמור על פוליסות שהונפקו משנת ). ח"מיליון ש 12.7 -בסך של כ

כאשר התשואה בחוזים אלה הינה שלילית  ,2004בפוליסות שהונפקו עד שנת . אינה מהותית
דמי ניהול משתנים כל עוד לא תושג תשואה חיובית שתכסה את ית לגבות אינה רשאהחברה 

 2012חודש נובמבר החל מ .סך ההפסדים שנצברו בתיק ההשקעות בשל התשואה השלילית
  .והחלה לגבות דמי ניהול משתנים 2011בשנת כיסתה החברה את סך ההפסדים שנצברו 

  

 מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק  .ג

בשווי של השקעות במכשירים , ריביתשיעורי ביחס להשפעת השינויים בלהלן מבחני רגישות 
עבור הנכסים ) הון עצמי( תהכולל ההכנסהו) הפסד(רווח ח על ה"במדד ובשע, הוניים

ההתחייבויות הפיננסיות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי ההשקעה בגין , הפיננסיים
ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים , משתנה הסיכון הרלבנטי נכון לכל מועד דיווח

  .השינוי בריבית הינו בהנחה שכל הפרמטרים האחרים לא השתנו, למשל, כך. קבועים

  :מבחני הרגישות מבוססות על ההנחות הבאותתוצאות 
 מבחני רגישות אלו אינם כוללים כאמור את השפעתם של חוזים תלויי תשואה .  
 השינויים במשתנים הינם ביחס לערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות .  
 הונח שהשינויים האמורים אינם משקפים ירידת ערך פרמננטית של נכסים , כמו כן

במבחני הרגישות , מופחתת או של נכסים זמינים למכירה ולפיכך המוצגים בעלות
  .לא נכללו בגין נכסים אלו הפסדים מירידת ערך, שלהלן

 מביאים לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות, מבחני הרגישות .  
 כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס , יצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריות

שינויים שמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אותם ל
 . שינויים

 תוצאות מבחני הרגישות מוצגות נטו לאחר ניכוי השפעת המס . 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

 )המשך( סיכוני שוק .2
  
 )המשך( מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק  .ג

  
  

  :2012, בדצמבר 31ליום 
  שיעור השינוי   השקעות

  ח של "בשע  שיעור  במכשירים 
  ****)מטבע חוץ   ****) השינוי במדד  **)הוניים   *)שיעורי הריבית 

+1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10%  

  ח  "אלפי ש

  )15,722(  15,722   6,606   )6,606( )12,067( 12,071   6,034   )5,782(  )הפסד(רווח 

  )הפסד(רווח 
  )39,808(  39,808   6,606   )6,606( )49,069( 49,073   130,693  )116,968(  ***)כולל  

  
  

  : 2011, בדצמבר 31ליום 
  שיעור השינוי   השקעות

  ח של "בשע  שיעור  במכשירים 
  ****)מטבע חוץ   ****) השינוי במדד  **)הוניים   *)שיעורי הריבית 

+1%  -1%  +10%  -10%  +1%  -1%  +10%  -10%  

  ח  "אלפי ש

  )14,917(  14,917   8,229   )8,229( )13,094(  13,097   5,091   )4,913(  )הפסד(רווח 

  )הפסד(רווח 
  )35,309(  35,309   8,229   )8,229( )39,824(  39,826  105,027   )93,515(  ***)כולל  

  
  

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו גם ביחס למכשירים בריבית קבועה וגם ביחס   )*
ביחס  ניתוח הרגישות נעשהמכשירים בריבית קבועה  בגין. למכשירים בריבית משתנה

ריבית מכשירים ב בגין .פ שוויו ההוגן"שערכו הפנקסני מוצג ע של המכשירלשוויו ההוגן 
ההשפעה מחושבת (ים המזומנים מהמכשיר הפיננסי החשיפה הינה ביחס לתזרמשתנה 

מתוך הנכסים וההתחייבויות , במבחני הרגישות לא נלקחו בחשבון .)על הריבית הצבורה
נכסי , "עם סיכון ריבית ישיר"שלהלן כנכסים או התחייבויות ' דהמוצגים בטבלה בסעיף 

נכסי ביטוח , זומניםמזומנים ושווי מ, חוב שאינם סחירים המטופלים כהלוואות וחייבים
התחייבויות פיננסיות ופיקדונות , התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה, משנה

לצורך חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבון שינוי בריבית . ויתרות ביטוח משנה
סכום הנכסים המושפעים מסיכון  .מתחילת השנה גם לגבי נכסים שנרכשו במהלך השנה

מיליוני  787ומתוכו , )ח"יליוני שמ 4,342קודמת שנה (ח "מיליוני ש 4,401ריבית ישיר הינו 
  ).ח"מיליוני ש 1,149שנה קודמת (עובר דרך רווח והפסד ח "ש

  
אין מידע ביחס  קבוצהל, או שלחילופין, השקעות במכשירים שאין להם תזרים קבוע  )**

  .בחברות כלולותלות השקעות לואינן כ IFRS 7 -בהתאם להגדרות ב. לתזרים זה
  
הרווח מביאים לידי ביטוי גם את ההשפעה על להכנסה הכוללת ניתוחי הרגישות ביחס   ) ***

  .לתקופה) הפסד(
  
מכשירים פיננסיים שאינם פריטים ח נלקחו גם "במסגרת מבחני הרגישות למדד ולשע  )****

  .כספיים
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( סיכוני שוק .2

  
  סיכון ריבית ישיר  .ד

  
סיכון ריבית ישיר הינו הסיכון ששינוי בריבית השוק יגרום לשינוי בשווי ההוגן או בתזרים 

סיכון זה מתייחס לנכסים שהסליקה שלהם נעשית . מהנכס או ההתחייבות הנובעהמזומנים 
  . במזומן
שינוי הריבית כי קיימים נכסים עם סיכון ריבית ישיר אשר שוויים ההוגן מושפע מ יש לציין

ולכן אינם כלולים במבחני  דוח הכספיבשוק אך הקבוצה אינה רושמת אותם בשווי הוגן ב
  .ראה סכום נכסים אלה להלן. הרגישות המתוארים בסעיף הקודם

מבליטה את העובדה ששינוי הריבית יכול להשפיע גם על סוגי נכסים " ישיר"תוספת המילה 
  .השפעת שינוי הריבית על שערי המניותכדוגמת , אחרים אבל לא באופן ישיר

  
  

  
  2012, בדצמבר 31ליום   

  תלוי שאינו תלוי 
  סך הכל  תשואה  תשואה

  ח  "אלפי ש

  :נכסים עם סיכון ריבית ישיר

  8,726,866   4,408,305   4,318,561   נכסי חוב סחירים

  :נכסי חוב שאינם סחירים

  6,582,540   175,594   6,406,946   ל"ץ ופקדונות חשכ"ח ח"אג  

  7,024,593   3,291,151   3,733,442   אחר  

  212,758   121,346   91,412   השקעות פיננסיות אחרות

  1,014,786   619,096   395,690   מזומנים ושווי מזומנים

  1,558,467   -    1,558,467   נכסי ביטוח משנה

  25,120,010   8,615,492   16,504,518   סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר 

  9,694,949   5,157,090   4,537,859   *)נכסים ללא סיכון ריבית ישיר 

  34,814,959   13,772,582   21,042,377   סך הכל נכסים

  :התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

  1,806,085   23,635   1,782,450   התחייבויות פיננסיות 

  28,788,791   13,720,390   15,068,401   חוזי ביטוח וחוזי השקעההתחייבויות בגין 

  386,740   -    386,740   אחרים

  30,981,616   13,744,025   17,237,591   סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר 

  1,206,484   168,204   1,038,280   **)התחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר 

  2,626,859   -    2,626,859   הון  

  34,814,959   13,912,229   20,902,730   סך הכל הון והתחייבויות

  -    )139,647(  139,647   סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות
  

הוצאות , מקרקעין להשכרה, רכוש קבוע, מניות: נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים   )*
פיננסיים שמשך החיים  רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים, רכישה נדחות

חייבים ויתרות ( יחסיתשלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית נמוך ) מ"מח(הממוצע 
  ).ויתרות שוטפות, פרמיות לגבייה, חובה

  
ז "יתרות חו, התחייבות בגין מיסים נדחיםכוללות  ההתחייבויות ללא סיכון ריבית ישיר    )**

  .'וכו, למיניהן



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

 148

  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
  )המשך( סיכון ריבית ישיר  .ד

  
  2011, בדצמבר 31ליום   

  תלוי שאינו תלוי 
  סך הכל  תשואה  תשואה

  ח  "אלפי ש

        :נכסים עם סיכון ריבית ישיר

  8,156,784   4,001,963   4,154,821   נכסי חוב סחירים

  :נכסי חוב שאינם סחירים

  6,469,324   168,466   6,300,858   ל"ץ ופקדונות חשכ"ח ח"אג  

  6,371,814   2,914,462   3,457,352   אחר  

  370,009   157,862   212,147   השקעות פיננסיות אחרות

  836,909   535,315   301,594   מזומנים ושווי מזומנים
  1,371,510   -    1,371,510   נכסי ביטוח משנה

  23,576,350   7,778,068   15,798,282   סך הכל נכסים עם סיכון ריבית ישיר 

  8,405,134   4,346,684   4,058,450   *)נכסים ללא סיכון ריבית ישיר 

  31,981,484   12,124,752   19,856,732   סך הכל נכסים

  :התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר

  2,063,120   79,775   1,983,345   התחייבויות פיננסיות  

  26,191,712   11,790,264   14,401,448   התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה

  381,588   -    381,588   אחרים

  28,636,420   11,870,039   16,766,381   סך הכל התחייבויות עם סיכון ריבית ישיר 

  1,136,422   133,844   1,002,578   **)ריבית ישיר  התחייבויות ללא סיכון 

  2,208,642   -    2,208,642   הון 

  31,981,484   12,003,883   19,977,601   סך הכל הון והתחייבויות

  -    120,869   )120,869(  סך הכל נכסים בניכוי התחייבויות
  

הוצאות , מקרקעין להשכרה, רכוש קבוע, מניות: נכסים ללא סיכון ריבית ישיר כוללים *)
רכוש אחר וכן קבוצות מאזניות של נכסים פיננסיים שמשך החיים הממוצע , רכישה נדחות

, חייבים ויתרות חובה( יחסיתשלהם עד חצי שנה ולפיכך סיכון הריבית נמוך ) מ"מח(
  ).ויתרות שוטפות, פרמיות לגבייה

  
 ז "יתרות חו, ות בגין מיסים נדחיםויהתחייבללא סיכון ריבית ישיר כוללות  ההתחייבויות)**

 .'וכו, למיניהן
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק   .2

  
  )המשך( סיכון ריבית ישיר  .ד

  : הערות
  

הינו בגין פוליסות מבטיחות עיקרו של תיק ביטוח החיים  - תלוי תשואה שאינוביטוח חיים 
המונפקות על ידי בנק ישראל לכל אורך ) ץ"ח(המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות  תשואה

לפיכך קיים לחברה כיסוי פיננסי חופף על עיקר ההתחייבויות מבחינת . תקופת הפוליסה
- כיסו אגרות החוב המיועדות כ 2012, בדצמבר 31ליום . ריבית והצמדה למשך חיי הפוליסות

  . )ללא שינוי משנה קודמת( יטוחיות בביטוח חיים בתוכניות אלומכלל ההתחייבויות הב 62%
בגין יתר השקעות החברה במסגרת עסקי ביטוח חיים קיימת חשיפה לשערי הריבית שישררו 
בעת מיחזור ההשקעות אשר משך החיים שלהן עשוי להיות נמוך מאורך החיים הממוצע של 

  .ההתחייבויות הביטוחיות
כושר -בביטוח סיעודי ובביטוח אי, ין תביעות מתמשכות בתשלוםבגין מוצרים אלה וכן בג

ראה (מבוסס חישוב ההתחייבות הביטוחית על שיעור הריבית התעריפית שבפוליסה , עבודה
  )). 4) (ב( 5פירוט בסעיף 

מבוסס חישוב ההתחייבויות הביטוחיות על תזרים  ,בגין מוצרים במסגרת עסקי ביטוח כללי
מעבר  מושפע משינויים בריבית אינובלתי מהוון ולכן ערכם המאזני ריאלי תביעות עתידי 

  .לאינפלציה
קופות גמל מבטיחות מסלולי חלק מההתחייבויות בגין חוזי השקעה כולל התחייבויות בגין 

לפיכך קיים , ל המונפקות על ידי החשב הכללי"שכחתשואה המגובות ברובן בפיקדונות 
בדצמבר  31ליום . ההתחייבויות מבחינת ריבית והצמדה לחברה כיסוי פיננסי חופף על עיקר

מכלל  )87.2% -כ 2011, בדצמבר 31ליום ( 87.1% -ל כ"כיסו פיקדונות החשכ, 2012
  .ופות גמל אלהבמסלולי קההתחייבויות 
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  )המשך( ניהול סיכונים  - : 37באור  
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
   בסיסי הצמדהפי וההתחייבויות בחלוקה לפירוט הנכסים   .ה

  
  2012, בדצמבר 31ליום   

  התחייבויות  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד    ח לא"בש  

  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד  צמוד 

  ח"אלפי ש

  1,172,375   -    1,172,375   -    -    -    נכסים בלתי מוחשיים

  822   -    822   -    -    -    נכסי מסים נדחים

  1,054,497   6,389   1,048,108   -    -    -    הוצאות רכישה נדחות

  420,684   -    420,684   -    -    -    רכוש קבוע

  187,079   -    -    187,079   -    -    השקעות בחברות כלולות

  194,797   -    194,797   -    -    -    ן להשקעה"נדל

  1,558,467   -    -    185,327   953,762   419,378   משנה נכסי ביטוח

  150,091   -    -    -    150,091   -    נכסי מסים שוטפים

  109,002   11,738   32,496   19,089   5,825   39,854   חייבים ויתרות חובה

  573,062   59,713   -    25,368   487,981   -    פרמיות לגבייה
  השקעות פיננסיות עבור

 13,075,646   13,075,646   -    -    -    -    חוזים תלויי תשואה 

  :השקעות פיננסיות אחרות

  4,318,561   -    -    310,095   3,180,008   828,458   נכסי חוב סחירים

 10,140,388   -    -    355,776   9,394,274   390,338   נכסי חוב שאינם סחירים

  265,905   -    -    73,597   -    192,308   **)מניות 

  578,797   -    -    266,365   192,738   119,694   אחרות
סך כל השקעות פיננסיות 

  15,303,651  -  -    1,005,833  12,767,020  1,530,798  אחרות

  מזומנים ושווי מזומנים
  619,096   619,096   -    -    -    -    עבור חוזים תלויי תשואה 

  395,690   -    -    45,714   -    349,976  מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 34,814,959   13,772,582   2,869,282   1,468,410   14,364,679   2,340,006   סך כל הנכסים
  
  .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)

  
  .הרשום למטבעהמטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם   **)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( שוק סיכוני .2

  
  ) המשך( בסיסי הצמדהפי פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה ל  .ה

  
  2012, בדצמבר 31ליום   
  התחייבויות  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד    ח לא"בש  

  
  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד  צמוד 

  
  ח"אלפי ש

  2,626,859  -  2,626,859  -  -  -  סך הכל ההון 

  התחייבויות
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

  וחוזי השקעה שאינם תלויי 
  1,402,632   תשואה 

 
13,399,934   265,835    -    -  

 
15,068,401  

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  13,720,390   -    -    -    -    וחוזי השקעה תלויי תשואה 

 
13,720,390  

התחייבויות בגין מסים 
  134,908   -    134,908   -    -    -    נדחים

  התחייבויות בשל הטבות
  142,540   -    -    -    -    142,540   לעובדים 

התחייבויות בגין מסים 
  8,016   -    -    -    8,016   -    שוטפים

  עודף הפסדים על השקעות
  8,572   -    -    8,572   -    -    בחברות כלולות 

  1,299,188   168,204   22,952   121,648   287,322   699,062   זכאים ויתרות זכות 

  1,806,085   23,635   -    8,732   1,751,843   21,875   התחייבויות פיננסיות 

  2,266,109   סך כל ההתחייבויות
 

15,447,115   404,787   157,860   13,912,229  
 

32,188,100  

  2,266,109   תחייבויותההון וההסך כל 
 

15,447,115   404,787   2,784,719   13,912,229  
 

34,814,959  

  -    )139,647(  84,563   1,063,623   )1,082,436(  73,897   סך הכל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס 

באמצעות מכשירים נגזרים 
  -    -    -    )446,160(  57,801   388,359   במונחי דלתא

  -    )139,647(  84,563   617,463   )1,024,635(  462,256   סך הכל חשיפה
  

  .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
  ) המשך( בסיסי הצמדהפי פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה ל  .ה

  
  2011, בדצמבר 31ליום   

  התחייבויות  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד    ח לא"בש  

  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד  צמוד 

  ח"אלפי ש

  1,159,440   -    1,159,440   -    -    -    נכסים בלתי מוחשיים

  8,274   -    8,274   -    -    -    נכסי מסים נדחים

  939,712   8,457   931,255   -    -    -    הוצאות רכישה נדחות

  365,207   -    365,207   -    -    -    רכוש קבוע

  120,613   -    -    120,613   -    -    בחברות כלולות ותהשקע

  187,610   -    187,610   -    -    -    ן להשקעה"נדל

  1,371,510   -    -    189,395   792,392   389,723   נכסי ביטוח משנה

  108,611   -    -    -    108,611   -    נכסי מסים שוטפים

  151,214   47,392   31,904   38,473   14,446   18,999   חייבים ויתרות חובה

  547,602   67,347   -    19,965   460,290   -    פרמיות לגבייה
  השקעות פיננסיות עבור

 11,466,241   11,466,241   -    -    -    -    חוזים תלויי תשואה 

  :השקעות פיננסיות אחרות

  4,154,821   -    -    440,407   3,058,029   656,385   נכסי חוב סחירים

  9,758,210   -    -    357,090   9,049,419   351,701   נכסי חוב שאינם סחירים

  281,092   -    -    63,791   -    217,301   **)מניות 

  524,418   -    -    208,176   187,847   128,395   אחרות
סך כל השקעות פיננסיות 

  14,718,541  -  -  1,069,464  12,295,295  1,353,782  אחרות

  מזומנים ושווי מזומנים
  535,315   535,315   -    -    -    -    עבור חוזים תלויי תשואה 

  301,594   -    -    49,558   -    252,036   מזומנים ושווי מזומנים אחרים

 31,981,484   12,124,752   2,683,690   1,487,468   13,671,034   2,014,540   סך כל הנכסים
  
 .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)
  

  .הרשום מטבעהמטבע הרלוונטי לצורך החשיפה של מניות נקבע בהתאם ל  **)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
  ) המשך( בסיסי הצמדהפי פירוט הנכסים וההתחייבויות בחלוקה ל  .ה

  
  
  2011, בדצמבר 31ליום   
  התחייבויות  פריטים  במטבע  
  בגין חוזים  לא   חוץ או   ח "בש  
  תלויי  פיננסים  בהצמדה  צמוד    ח לא"בש  

  
  כ"סה  תשואה  ואחרים  *)אליו   למדד  צמוד 

  
  ח"אלפי ש

  2,208,642  -  2,208,642  -  -  -  סך כל ההון 

  התחייבויות

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  וחוזי השקעה שאינם תלויי 
 14,401,448   -    -    259,924  12,690,170   1,451,354   תשואה 

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 11,790,264   11,790,264   -    -    -    -    וחוזי השקעה תלויי תשואה 

  117,788   -    117,788   -    -    -    התחייבויות בגין מסים נדחים

  התחייבויות בשל הטבות
  130,909   -    -    -    -    130,909   לעובדים 

  התחייבויות בגין מסים
  6,821   -    -    -    6,821   -    שוטפים 

  עודף הפסדים על השקעות
  5,167   -    -    5,167   -    -    בחברות כלולות 

  1,257,325   133,844   16,237   120,770   334,306   652,168   זכאים ויתרות זכות 

  2,063,120   79,775   -    31,433   1,918,164   33,748   התחייבויות פיננסיות 

 29,772,842   12,003,883   134,025   417,294  14,949,461   2,268,179   סך כל ההתחייבויות

 31,981,484   12,003,883   2,342,667   417,294  14,949,461   2,268,179   התחייבויותההון והסך כל 

  -    120,869   341,023   1,070,174   )1,278,427(  )253,639(  סך הכל חשיפה מאזנית
חשיפה לנכסי בסיס באמצעות 
  -    -    -    )531,685(  56,711   474,974   מכשירים נגזרים במונחי דלתא

  -    120,869   341,023   538,489   )1,221,716(  221,335   סך הכל חשיפה
  
 .דולרל מתייחסתעיקר החשיפה למטבע חוץ   *)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
   פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים  .ו

  
      
        

  2012, בדצמבר 31ליום   
  נסחרות נסחרות   
  נסחר  לא  במדד מניות  במדד  

  
  %  כ"סה  ל"בחו  סחיר  היתר  100א "ת

  
  ח  "אלפי ש

  ענף משק

  17.14%  45,585   9,742   -   3,520   32,323   תעשיה

  17.92%  47,655   5,166   8,311   12,178   22,000   ן ובינוי"נדל

  11.18%  29,720   574   2,879   16,460   9,807   מסחר ושירותים

  6.55%  17,425   -   -   2,826   14,599   השקעה ואחזקות

  9.14%  24,301   9,547   815   612   13,327   טכנולוגיה

  24.52%  65,192   30,524   -   280   34,388   בנקים

  4.58%  12,165   3,162   -   -   9,003   ביטוח

  2.91%  7,751   2,064   3,733   210   1,744   ביומד

  6.06%  16,111   -   -   1,394   14,717   חיפושי נפט וגז

  100.00%  265,905   60,779   15,738   37,480   151,908   כ"סה
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  ) המשך( סיכוני שוק .2

  
  ) המשך( פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות במכשירים הוניים  .ו

  
  

        
  2011, בדצמבר 31ליום   
  נסחרות נסחרות   
  נסחר  לא  מניותבמדד   במדד  

  
  %  כ"סה  ל"בחו  סחיר  היתר  100א "ת

  
  ח  "אלפי ש

  ענף משק

  19.47%  54,735   14,367   58   3,830   36,480   תעשיה

  14.69%  41,280   3,624   6,592   8,774   22,290   ן ובינוי"נדל

  16.99%  47,739   2,575   3,168   16,477   25,519   מסחר ושירותים

  7.89%  22,185   -   -   4,676   17,509   ואחזקותהשקעה 

  8.19%  23,027   9,795   805   893   11,534   טכנולוגיה

  23.77%  66,813   21,434   -   245   45,134   בנקים

  3.14%  8,824   1,545   -   -   7,279   ביטוח

  1.49%  4,196   2,995   -   447   754   ביומד

  4.37%  12,293   -   -   1,339   10,954   חיפושי נפט וגז

  100.00%  281,092   56,335   10,623   36,681   177,453   כ"סה
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 סיכוני נזילות .3
  

 סיכוני נזילות    .א

תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת לעמוד  הקבוצהסיכון נזילות הינו הסיכון ש
  .בהתחייבויותיה

לשלם  הקבוצהחשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש  הקבוצה
   .תביעות והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו מועד

כתוצאה מהתממשותו של  - כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר  יצוין
כללי או אירוע אשר יפגע בו זמנית  גם בביטוח חיים ואשר יגרום  בביטוחאירוע קטסטרופה 

עלול לחייב מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר  - בתביעות , בלתי צפויה, לעלייה חדה
להדרש  עלולההקבוצה , בפרט. ח ישקפו את שווי השוק שלהםומכירתם במחירים שלא בהכר

  .לשלם תביעות טרם קבלת ההשתתפות ממבטח המשנה

הסיכון מושת  ,וחיסכון ארוך טווח הביטוחיות במגזר ביטוח חיים החלק ניכר מהתחייבויותיב
  :אופיים של חוזי הביטוח כמתואר להלן על המבוטחים או שהסיכון נמוך וזאת בשל

 על פי תנאי החוזים זכאים בעליהם לקבל  -  בביטוח חיים, לויי תשואהחוזים ת
ערך ההשקעות ירידה בלפיכך .  תשואה בהתאם לתוצאות ההשקעות בניכוי דמי ניהול

  .ירידה זהה בגובה התחייבויות הקבוצהבבמקביל תלווה מכל סיבה שהיא 

 זכאים בעליהם , על פי תנאי החוזים -  בביטוח חיים, חוזים שאינם תלויי תשואה
הינה  2012, בדצמבר 31ההתחייבות בגין חוזים אלה ליום . לקבל תשואה מובטחת

 3,992שנה קודמת . (מתיק ביטוח החיים 22%ח המהווה "ש מיליוני 4,092בסך של 
מגובים  1991לפני שנת  חוזים אלו). מתיק ביטוח החיים 24%ח המהווה "מיליוני ש
 מנורה ביטוח. המונפקות על ידי מדינת ישראל) ץ"ח(באגרות חוב מיועדות בעיקרם 

וכן בעת תשלום . ח אלו בעת שנדרש פדיון הפוליסות האמורות"זכאית לממש אג
   .קצבה המשולמת מתוך ערכי הפוליסות ולפי תנאי הפוליסות

  זכאים העמיתים לקבל, על פי תנאי הקופה -קופות גמל מבטיחות תשואה מסלולי 
הינה בסך  2012, בדצמבר 31אלה ליום  מסלוליםההתחייבות בגין . תשואה מוסכמת

אלה מגובות  התחייבויות). ח"מיליוני ש 4,512שנה קודמת ( ח"מיליוני ש 4,600 של
 כאשר הקבוצה זכאית לממש פיקדונות אלו  .בעיקרן בפיקדונות החשב הכללי

 .י העמיתים"מתבצע פדיון כספים ע

בעיקר מיתרת הנכסים שאינם אגרות חוב מיועדות , אפוא, סיכון הנזילות של הקבוצה נובע
 31ליום הללו יתרת הנכסים . ואינם כנגד חוזים תלויי תשואהאו פיקדונות החשב הכללי 

  ).ח"מיליארד ש 8.4שנה קודמת (ח "מיליארד ש 8.9הינה בסך  2012, בדצמבר

ח  הינם  "מיליארד  ש 4.9 -סך  של כ 2012, בדצמבר 31ליום , מתוך יתרת הנכסים האמורה
הניתנים למימוש בזמן קצר  ,)ח"מיליארד ש 4.7 2011 ,בדצמבר 31ליום (נכסים  סחירים 

  . תנאי הנזילות של שוקי ההוןל בהתאם, יחסית

כפי שהוגדרו בתקנות , להחזיק בנכסים נזילים חברת הביטוחעל  ,ההשקעה כלליעל פי תקנות 
בניכוי ההון הנדרש בשל נכסים  ההון הנדרשמ 30%-שלא יפחת מ שיעורב  ,שקעהההכללי 

 ,בדצמבר 31ליום . שעל החברה להעמיד בגינם הון עצמי נוסף על פי תקנות כללי השקעה
  .המאוחדות עמדו בדרישת התקנות חברות הביטוח, 2011 - ו 2012

ת ומפקחת על קיומם של ועדת השקעות דנה מדי רבעון בהתאמת הנכסים מול ההתחייבויו
נכסים נזילים למימוש צרכי הנזילות של הקבוצה הנובעים מהפריסה הצפויה של 

  . התחייבויותיה

  
  ניהול נכסים והתחייבויות  .ב

בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על חברות הביטוח מנהלת את נכסי והתחייבויות  הקבוצה
  . תקנותיו

המשוערים של סכומי ההתחייבויות הביטוחיות  ןהטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעו
היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין . הקבוצהוהפיננסיות הבלתי מהוונות של 

  .דוח על המצב הכספיהתאמה בינם לבין יתרות ההתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות ב
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

 )המשך( סיכוני נזילות .3

  )המשך( ניהול נכסים והתחייבויות  .ב

   :מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בביטוח חיים ובריאות נכללו בטבלאות כדלקמן  

 בהנחה , ללא הנחות ביטולים, דהיינו גיל הפרישה, מועדי פירעון חוזיים -  חסכון כספי
 . שכל החיסכון יימשך כהוני ולא כקצבה

 על בסיס אומדן אקטוארי - ע בתשלום וסיעודי בתשלום"אכ, בתשלום גמלאות. 
 ללא מועד פירעון מוגדר"תחת העמודה  נכללו -  ואחרתלויות  תביעות."  
  

   :מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי נכללו בטבלאות כדלקמן
 על בסיס אומדן אקטוארי -י האקטואר "שהוערכו ע התחייבויות ביטוחיות. 
  נפרסה על בסיס אומדן אקטוארי - הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה. 
  ללא "נכלל בעמודת  -ופרמיה בחסר בגין מוצרי בריאות ) צבירה(עודף הכנסות על הוצאות

   ".מועד פירעון מוגדר
  

בגין חוזי השקעה נכללו על בסיס מועדי הפירעון של התחייבויות פיננסיות והתחייבויות 
, הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של סכום םבחוזים בה. מועדי הפירעון החוזיים
יכולה להידרש לשלם את  הקבוצהבסיס המועד המוקדם ביותר שבו  ההתחייבות נכללת על

  .ההתחייבות
  

  יותהפיננסיות והביטוח ההתחייבויותניתוח של מועדי פרעון של סכומי   .ג

  
  (*) התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ובריאות

  

  10מעל   5מעל  מעל שנה
ללא 
  מועד 

  פירעון  15מעל  שנים ועד שנים ועד  ועד 
  כ"סה  מוגדר  שנים  שנים 15  שנים 10  שנים 5  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  823,191   2012, בדצמבר 31ליום 
 

1,537,735 
 

1,386,394 
 

1,112,497  954,688  
 

1,328,527 
 

7,143,032 

  753,933   2011, בדצמבר 31ליום 
 

1,401,164 
 

1,395,957 
 

1,132,543 
 

1,098,557 
 

1,117,639 
 

6,899,793 
  
  .לא כולל חוזים תלויי תשואה  *)
  
  

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי
  

  ללא מועד   5מעל  שנים  3מעל   מעל שנה

  
  כ"סה פרעון מוגדר  שנים  שנים 5ועד   שנים 3ועד   עד שנה

  ח  "אלפי ש

  4,726,188   484,083   634,043   657,297   1,112,897   1,837,868  2012, בדצמבר 31ליום 

  4,504,355   465,329   586,347   614,715   1,088,778   1,749,186  2011, בדצמבר 31ליום 
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  )המשך( נזילותסיכוני  .3
  

  )המשך( הפיננסיות והביטוחיות ההתחייבויותניתוח של מועדי פרעון של סכומי   .ג
 

  
  בגין חוזי השקעה תהתחייבויות פיננסיות והתחייבויו

  

  15מעל  שנים   10מעל  שנים  5מעל   מעל שנה

  כ"סה  שנים  שנים 15ועד  שנים 10ועד   שנים 5ועד   עד שנה 

  ח  "אלפי ש

  2012, בדצמבר 31ליום 

  2,152,251   -    -    907,816   950,391   294,044   **) התחייבויות פיננסיות
  התחייבויות בגין חוזי 

  4,606,214   -    -    -    -    4,606,214   *) השקעה

  התחייבויות בגין חוזי השקעה

  1,345,360   -    -    -    -    1,345,360   *) תלויי תשואה 

  2011, בדצמבר 31ליום 

  2,411,349   -    98,741   1,048,127   972,685   291,796   **) התחייבויות פיננסיות
  התחייבויות בגין חוזי 

  4,517,516   -    -    -    -    4,517,516   *) השקעה 

  התחייבויות בגין חוזי השקעה

  1,177,361   -    -    -    -    1,177,361   *) תלויי תשואה 
  

  
ההתחייבויות סווגו כעומדות לפרעון עד שנה למרות שמועדי פרעונן בפועל עשויים להיות *) 

  .בשנים מאוחרות יותר
  

ח כי ההתחייבות תשולם במועד המוקדם נהו, במקרים שבהן יש אופציה לפרעון מוקדם**) 
  .ביותר
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( נזילות סיכוני .3

  
   ניתוח מועדי מימוש חזויים  .ד

        
  
  

  2012, בדצמבר 31ליום 

  חברת
  ביטוח  5מעל   שנים 4-מ  שנים 3-מ  משנתיים  משנה עד

  
  כ"סה  מאוחדת  שנים  שנים 5עד   שנים 4עד   שנים 3עד   שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  נכסים פיננסיים הנמדדים
  בשווי הוגן דרך רווח 
  :והפסד 
  705,424   304,873   139,045   46,430   67,444   57,569   36,657   53,406   נכסי חוב סחירים 
  37,396   16,048   -    -    -    -    14,233   7,115   מניות 
  233,351   104,398   27,187   -    25,839   983   38,648   36,296   אחרות 

  זמיניםנכסים פיננסיים 
  :למכירה 
  3,613,137   3,576,744   1,367   4,324   4,913   7,504   9,059   9,226   נכסי חוב סחירים 
  228,509   228,509   -    -    -    -    -    -    מניות 
  345,446   345,446   -    -    -    -    -    -    אחרות 

  :הלוואות וחייבים

  10,140,388   5,500,746   2,735,603   402,927   384,902   360,439   367,506   388,265   נכסי חוב שאינם סחירים 

 494,308   466,103   426,495   483,098   453,681   2,903,202   10,076,764   15,303,651  
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 )המשך( סיכוני נזילות .3

  
  )המשך(  מימוש חזויים ניתוח מועדי    .ד

  
    

  

  2011, בדצמבר 31ליום 

  חברת
  ביטוח  5מעל   שנים 4-מ  שנים 3-מ  משנתיים  משנה עד

  
  כ"סה  מאוחדת  שנים  שנים 5עד   שנים 4עד   שנים 3עד   שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  נכסים פיננסיים הנמדדים
  בשווי הוגן דרך רווח 
  :והפסד 
  959,998   530,054   144,125   27,627   51,722   49,108   46,357   111,005   נכסי חוב סחירים 
  41,384   22,462   -    -    -    -    12,615   6,307   מניות 
  337,377   205,012   42,379   28,845   525   836   25,919   33,861   אחרות 

  נכסים פיננסיים זמינים
  :למכירה 
  3,194,823   3,149,459   4,833   4,070   6,863   8,445   8,445   12,708   נכסי חוב סחירים 
  239,708   239,708   -    -    -    -    -    -    מניות 
  187,041   187,041   -    -    -    -    -    -    אחרות 

  :הלוואות וחייבים

  9,758,210   5,248,752   2,492,436   399,848   408,233   423,133   378,716   407,092   נכסי חוב שאינם סחירים 

 570,973   472,052   481,522   467,343   460,390   2,683,773   9,582,488   14,718,541  
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   סיכוני אשראי .4

  
  חלוקת נכסי חוב על פי מיקומם  .א

  
  
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  שאינם

  כ"סה  סחירים  *)סחירים  

  ח  "אלפי ש

  13,905,998   9,887,131   4,018,867   בארץ 
  552,951   253,257   299,694   ל "בחו

  14,458,949   10,140,388   4,318,561   סך הכל נכסי חוב
  
  
  2011, בדצמבר 31ליום   

  שאינם
  כ"סה  סחירים  *)סחירים  

  ח  "אלפי ש

  13,274,020   9,506,858   3,767,162   בארץ 
  639,011   251,352   387,659   ל "בחו

  13,913,031   9,758,210   4,154,821   סך הכל נכסי חוב
  

 
  

  .בשווי הוגן ונמדדיםנכסי חוב סחירים מסווגים בעיקר לקטגורית זמינים למכירה   *) 
  .ראה גם פירוט הנכסים בחלוקה לדירוגים להלן    
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  )המשך( אשראי סיכוני .4
  

   פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים  .ב
  

  נכסי חוב .1
  

  
  *) מקומידירוג 

  2012, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא   נמוך  
  כ"סה  מדורג  BBB -מ   Aעד    ומעלה   

  ח"אלפי ש

  נכסי חוב בארץ

  נכסי חוב סחירים
  2,132,266   -   -   -   2,132,266   ממשלתיותאגרות חוב 

  1,886,601   128,431   55,796   1,090,666   611,708   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב
  4,018,867   128,431   55,796   1,090,666   2,743,974   סחירים בארץ 

 נכסי חוב שאינם סחירים
  6,406,946   -   -   -   6,406,946   אגרות חוב ממשלתיות
  1,263,605   8,498   3,242   402,321   849,544   אגרות חוב קונצרניות

  פיקדונות בבנקים
  פיננסיים ובמוסדות 
  1,187,641   -   -   69,799   1,117,842   פיננסים 

  נכסי חוב אחרים לפי
  :בטחונות 

  142,692   2,180   592   100,470   39,450   משכנתאות
  35,385   7,790   471   115   27,009   פוליסותהלוואות על 

  65,111   -   -   37,927   27,184   ן"הלוואות בשעבוד נדל
  705,206   48,999   1,721   369,466   285,020   בטחונות אחרים

  80,545   18,461   1,241   54,908   5,935   לא מובטחים

 סך הכל נכסי חוב שאינם
  9,887,131   85,928   7,267   1,035,006   8,758,930   סחירים בארץ 

 13,905,998   214,359   63,063   2,125,672  11,502,904   סך הכל נכסי חוב בארץ

  נכסי חוב - מזה 
  576,555   -   4,025   371,096   201,434   **)בדירוג פנימי  

  
  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)

  
י חברה חיצונית "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  )**

  .קבוצהפ מודל הדירוג הפנימי של ה"ודורגו ע
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי  .4
  

  )המשך( פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים  . ב
  
  )המשך( נכסי חוב  . 1

 
  

  *)דירוג בינלאומי 
  2012, בדצמבר 31ליום 

  
  לא  נמוך

A ומעלה  BBB  מ -BBB  כ"סה  מדורג  
  ח"אלפי ש

  ל"נכסי חוב בחו
  נכסי חוב סחירים

  22,411   -   -   -   22,411   אגרות חוב ממשלתיות
  277,283   -   45,138   208,377   23,768   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב סחירים
  299,694   -   45,138   208,377   46,179   ל"בחו 

  נכסי חוב שאינם סחירים

  253,257   207,787   -   45,470   -  בטחונות אחרים

  552,951   207,787   45,138   253,847   46,179   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

נכסי חוב בדירוג  –מזה 
  45,470   -   -   45,470   -   **)פנימי 

  
  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)

י חברה חיצונית "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  **)
  .פ מודל הדירוג הפנימי של החברה"ידורגו ע
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( בחלוקה לדרוגיםפירוט נכסים   . ב
  
  )המשך( נכסי חוב  . 1

  
  

  *) מקומידירוג 
  2011, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא  נמוך  
  כ"סה  מדורג   BBB -מ   Aעד    ומעלה   

  ח"אלפי ש

  נכסי חוב בארץ

  נכסי חוב סחירים
  2,117,206   -   -   -   2,117,206   אגרות חוב ממשלתיות

  1,649,956   138,333   30,637   862,662   618,324   קונצרניותאגרות חוב 

  סך הכל נכסי חוב
  3,767,162   138,333   30,637   862,662   2,735,530   סחירים בארץ 

 נכסי חוב שאינם סחירים
  6,300,858   -   -   -   6,300,858   אגרות חוב ממשלתיות
  1,153,461   46   31,657   327,472   794,286   אגרות חוב קונצרניות

  פיקדונות בבנקים
  פיננסיים ובמוסדות 
  1,177,446   2,260   306   124,747   1,050,133   פיננסים 

  נכסי חוב אחרים לפי
  :בטחונות 

  159,472   1,705   2,142   121,515   34,110   משכנתאות
  52,937   19,594   -   1,638   31,705   הלוואות על פוליסות
  27,482   -   -   -   27,482   ן"הלוואות בשעבוד נדל

  576,518   18,396   12,224   241,914   303,984   בטחונות אחרים
  58,684   34,561   1,828   17,233   5,062   לא מובטחים

  סך הכל נכסי חוב 
  9,506,858   76,562   48,157   834,519   8,547,620   שאינם סחירים בארץ 

 13,274,020   214,895   78,794   1,697,181  11,283,150   בארץסך הכל נכסי חוב 

  נכסי חוב - מזה 
  596,530   -   43,641   326,907   225,982   **)בדירוג פנימי  

  
  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
  
י חברה חיצונית "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  )**

  .קבוצהפ מודל הדירוג הפנימי של ה"דורגו עי
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים  . ב
  
  )המשך( נכסי חוב  . 1

  
  

  *)דירוג בינלאומי 

  2011, בדצמבר 31ליום 

  
  לא  נמוך

A ומעלה  BBB  מ -BBB  כ"סה  מדורג  

  ח"אלפי ש
  ל"נכסי חוב בחו

  נכסי חוב סחירים
  1,264   -   -   -   1,264   אגרות חוב ממשלתיות
  386,395   1,416   36,419   225,095   123,465   אגרות חוב קונצרניות

  סך הכל נכסי חוב סחירים
  387,659   1,416   36,419   225,095   124,729   ל"בחו 

  נכסי חוב שאינם סחירים

  251,352   205,813   -   45,539   -   בטחונות אחרים

  639,011   207,229   36,419   270,634   124,729   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

נכסי חוב בדירוג  –מזה 
  45,539   -   -   45,539   -   **)פנימי 

  
  

  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
      

י חברה חיצונית "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  )**
  .פ מודל הדירוג הפנימי של הקבוצה"ידורגו ע
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( פירוט נכסים בחלוקה לדרוגים  . ב
  

  )בארץ(סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים   .2
  

  *)דירוג מקומי 
  2012, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא  נמוך  

  כ"סה  מדורג  BBB- מ  Aעד   ומעלה
  ח"אלפי ש

  למעט, חייבים ויתרות חובה
  77,190   77,190   -   -   -   **)יתרות מבטחי משנה  

  822   -   -   -   822   מסים נדחיםנכסי 
  55,924   432   28,793   1,673   25,026   השקעות פיננסיות אחרות 

  395,690   -   -   -   395,690   מזומנים ושווי מזומנים

  529,626   77,622   28,793   1,673   421,538   כ "סה
  

  
  *)דירוג מקומי 

  2011, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא  נמוך  

  כ"סה  מדורג  BBB- מ  Aעד   ומעלה
  ח"אלפי ש

  למעט, חייבים ויתרות חובה
  123,099   123,099   -   -   -   **)יתרות מבטחי משנה  

  8,274   -   -   -   8,274   נכסי מסים נדחים
  173,575   -   35,776   1,387   136,412   השקעות פיננסיות אחרות
  301,594   -   -   -   301,594   מזומנים ושווי מזומנים

  כ חשיפת אשראי לנכסים"סה
  606,542   123,099   35,776   1,387   446,280   אחרים 

  
  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
  

  .להלן 1מבטחי משנה בסעיף ו פירוטראה   **)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכוני אשראי .4
  

 )המשך( בחלוקה לדירוגיםפירוט נכסים   .ב
  

   )ל"בחו(סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים   .2
  

  *)דירוג בינלאומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 

A  נמוך  
  

  כ"סה לא מדורג  BBB- מ  BBB  ומעלה

  ח"אלפי ש

  34,504   6   -   -   34,498   השקעות פיננסיות אחרות
  

  

  *)דירוג בינלאומי 

  2011, בדצמבר 31ליום 

A  נמוך  
  

  כ"סה לא מדורג  BBB- מ  BBB  ומעלה

  ח"אלפי ש

  38,129   8,186   16   -   29,927   השקעות פיננסיות אחרות
 

    
  .A+ועד   -Aכולל Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)    
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
 
  )המשך( סיכוני אשראי .4

  
  מידע נוסף בדבר סיכוני אשראי  . ג

 
על ידי חברות ים שאינם מדורגים מבצעת דרוג אשראי לנכסי חוב לא סחיר הקבוצה   )1

י "י הדירקטוריונים השונים בקבוצה וע"ואושר ע שגובש מודלפ "ע דירוג חיצוניות
ת יתר הגופים מודל זה משמש את מנורה ביטוח וא .2012המפקח בחודש דצמבר 

דרוגים שבוצעו על ידי ביצעה תיקוף למודל אל מול  הקבוצה. המוסדיים בקבוצה
   .הפנימי לחיצוני בדיקות אלו הראו מתאם טוב של הדרוג .רוג חיצוניותיחברות ד

בדוח כספי זה  .ל"קיים שוני בסולמות דרוג בין נכסי חוב בארץ לבין נכסי חוב בחו  )2
ללא המרה לסולם , המקומיים והדירוגים הבינלאומיים כפי שהםמדווחים הדירוגים 

בדבר פרסום סולם המרה בין סולם , 2008-6-1כי בהתאם לחוזר שוק ההון , יצוין .אחיד
 2009 ,בינואר 1הורה המפקח כי עד ליום , הדירוג הישראלי לסולם הדירוג הבינלאומי

ביטוח וחיסכון לפעול , על חברות הדירוג שקיבלו אישור מהממונה על שוק ההון
לפרסם סולם המרה בין הדירוג  2004/1כחברה מדרגת בהתאם לחוזר שוק ההון 

 .המקומי לבין סולם הדירוג הבינלאומי
זה אינו כולל את הנכסים עבור חוזים תלויי תשואה  סעיףמידע בדבר סיכוני אשראי ב  )3

  .להלן 6המוצגים בסעיף 
שנה (ח "שמיליון  1,116בסך  2012, בדצמבר 31 ליום חשיפה למבטחי משנהלעניין   )4

 .להלן' ו 4ראה סעיף ) ח"מיליוני ש 935קודמת 
שנה קודמת (ח "שמיליון  573בסך  2012, בדצמבר 31ליום  יתרות פרמיה לגבייה לעניין  )5

  .11ראה באור ) ח"מיליוני ש 548
  
  

  
    

  :גיול השקעות בנכסי חוב פיננסים לא סחירים  .ד
 

  
  בדצמבר 31ליום   

2012  2011  

  ח"אלפי ש
  :נכסי חוב שערכם לא נפגם

  9,647,275   10,088,646   ללא פיגור
  (*):בפיגור 

  11,463   13,870   ימים 90 - מתחת ל  
  1,028   2,847   ימים 180 -ל 90בין   
  20,382   3,579   ימים 180מעל   

  9,680,148  10,108,942  סך הכל נכסי חוב שערכם לא נפגם

  :נכסי חוב שערכם נפגם

  181,059   146,072   ברוטו, נכסים שערכם נפגם
  )102,997(  )114,626(   הפרשה להפסד

  78,062   31,446   נטו, סך הכל נכסי חוב שערכם נפגם

  9,758,210   10,140,388   סך הכל נכסי חוב לא סחירים
  

.או הלוואות משכנתא/בעיקר הלוואות על פוליסות שכנגדן קיימים ערכי פידיון מלאים ו*)           
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 )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
 )המשך( סיכוני אשראי .4

  
  פירוט החשיפה לענפי משק עבור השקעות בנכסי חוב פיננסים סחירים ושאינם סחירים  . ה

  
  2012, בדצמבר 31ליום   

  סיכון חוץ  סיכון אשראי מאזני
  מאזני  %

  ח"אלפי ש  כ"מסה   ח"אלפי ש

  ענף משק
  -    1.57     226,331   תעשיה

  132,887   9.96     1,440,394   ן ובינוי"נדל
  37,160   7.44     1,075,378   מסחר ושירותים
  -    3.26     470,944   השקעה ואחזקות

  179,090   0.41     58,776   טכנולוגיה
  -    14.08     2,035,231   בנקים
  -    1.30     188,408   ביטוח

  -    0.72     104,816   חיפושי נפט וגז
  -    2.05     297,048   אנשים פרטיים

 5,897,326     40.79   349,137  

  -    59.21     8,561,623   ל"פקדונות חשכ/ ח מדינה "אג

  349,137   100.00     14,458,949   סך הכל
  
  
  2011, בדצמבר 31ליום   

  סיכון חוץ  אשראי מאזניסיכון 
  מאזני  %

  ח"אלפי ש  כ"מסה   ח"אלפי ש

  ענף משק

  -    1.59     221,268   תעשיה
  299,591   7.98     1,110,251   ן ובינוי"נדל

  41,447   7.46     1,037,530   מסחר ושירותים
  -    3.20     444,797   השקעה ואחזקות

  182,002   0.85     117,900   טכנולוגיה
  -    15.01     2,088,297   בנקים
  -    0.90     125,303   ביטוח

  -    0.29     40,203   חיפושי נפט וגז
  -    2.21     308,154   אנשים פרטיים

 5,493,703     39.49   523,040  

  -    60.51     8,419,328   ל"פקדונות חשכ/ ח מדינה "אג

  523,040   100.00     13,913,031   סך הכל
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

 )המשך( סיכוני אשראי .4
 

  מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה  .ו
  
  תיאור אופן ניהול סיכוני אשראי הנובעים מהחשיפה למבטחי משנה  .1
  

שרובו נעשה באמצעות מבטחי משנה , מבטחת חלק מעסקיה בביטוח משנה הקבוצה
מחובתה כלפי מבוטחיה על  הקבוצהביטוח המשנה אינו משחרר את , עם זאת. ל"בחו

  . פי פוליסות הביטוח

חשופה לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה לשלם את  הקבוצה
ואת חובותיהם בגין תביעות ) נכסי ביטוח המשנה(חלקם בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 

  . ששולמו

עקב מבנה שוק ביטוח  ,חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד הקבוצה
  . המשנה והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק

מסגרות חשיפה , אחת לשנה, הקבוצהבהתאם להנחיית המפקח קובע דירקטוריון 
המבוססות על , הקבוצהאו תתקשר /עימם התקשרה ו, רביות למבטחי המשנהימ

כלומר . זה ביטוח המשנהחוסוג מנוהלות ברמת  החשיפמסגרות ה. דירוגם הבינלאומי
ובנוסף נקבעת  לית למבטח משנה בודד אחוזה נקבעת מגבלת חשיפה מקסימ סוג לכל

  .חשיפה מקסימאלית לקבוצות דירוג

שינויים , אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמישוטף מבצעת מעקב  הקבוצה
  . וקיום התחייבויותיו הכספיות השוטפות, בדירוג האשראי שלו

והעיקריות שבהן הינן , חשיפות הקבוצה מפוזרות בין מבטחי משנה שונים, כמו כן
  .ל גבוהים"למבטחי משנה המדורגים בדרוגים בינה
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

   )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה  .ו
 
  בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנהמידע   .2

  
  

  חובות בפיגור  נכסי ביטוח משנה  :2012, בדצמבר 31ליום 
סך 
  פרמיות

סכום 
  כתבי

  אשראיביטוח כללי  יתרות  למבטחי
  בין       שנתקבלו  פקדונות  בחובה  משנה
  מעל  שנהחצי   כ"סה ממבטחי   מבטחי בביטוחי  בביטוח  בביטוח  בביטוח  )זכות(  לשנת

  לשנה  לשנה )א(חשיפה   משנה  משנה  חבויות  רכוש  בריאות  חיים  )ב(נטו   2012  *)קבוצת דירוג  

  ח"באלפי ש

AA ומעלה  

Swiss Reinsurance   433,284   )22,734(  67,487  
 

175,194  
 

149,053  241,797   223,572   452  386,773   -   -  

MUNICH RE   41,862   )9,804(  32,153  146,885  5,160  30,340   38,846    -  165,888   -   -  

  668   310   195,412  -   38,005   55,462  72,684  89,230  27,405  )11,364(   87,095   אחרים

   562,241   )43,902(  
 

127,045  
 

411,309  
 

226,897  
 

327,599   300,423   452  748,073   310   668  

A   266,333   )12,387(  2,041  10,756  64,000  237,487   65,544   -  336,353   444    1,524  

BBB   15,698   )687(   -   -  11,995   1,645   5,525   -  7,428     -   -  

  209    88   23,853  -   10,767   14,430  22,721  -   541  3,072   42,451   או לא מדורגות -BBB-נמוך מ

  2,401  842   1,115,707  452  382,259   581,161  425,613  422,065  129,627  )53,904(  886,723   כ"סה
  

  .A+ועד  A-כולל  Aדירוג : לדוגמא, בתוכה את כל הטווחים תכל קבוצת דירוג כולל  *)
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

   )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה  .ו
 
  )המשך( חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנהמידע בדבר   .2

  
  

  חובות בפיגור  נכסי ביטוח משנה  :2011, בדצמבר 31ליום 
סך 
  פרמיות

סכום 
  כתבי

  אשראי  ביטוח כללי  יתרות  למבטחי
  בין       שנתקבלו  פקדונות  בחובה  משנה
  מעל  שנהחצי   כ"סה ממבטחי   מבטחי בביטוחי  בביטוח  בביטוח  בביטוח  )זכות(  לשנת

  לשנה  לשנה )א(חשיפה   משנה  משנה  חבויות  רכוש  בריאות  חיים  )ב(נטו   2011  *)קבוצת דירוג  

  ח"באלפי ש

AA ומעלה  

Swiss Reinsurance   386,175   )23,654(   29,229  
 

174,600  
 

133,462  
 

242,433   221,474   -   334,596   -   -  

  82,157   )15,068(   161,267   אחרים
 

112,272  
 

106,721  
 

101,222   81,197   -   306,107   328   67  

   547,442   )38,722(  
 

111,386  
 

286,872  
 

240,183  
 

343,655   302,671   -   640,703   328   67  

A   253,193   )9,281(   6,583   -  
 

183,644  
 

190,872   75,343   935   295,540   1,457   349  

BBB   1,009   )264(   -   -   27   1,463   -   -   1,226   -   -  

  171   76   )2,450(   -   3,574   2,419   3,941   -   465   )5,701(   9,747   או לא מדורגות -BBB-נמוך מ

  )53,968(   811,391   כ"סה
 

118,434  
 

286,872  
 

427,795  
 

538,409   381,588   935   935,019   1,861   587  
  
  .+Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, את כל הטווחים הבתוכ תדירוג כוללקבוצת כל   (*) 
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

   )המשך( סיכוני אשראי .4
  

  )המשך( מידע בדבר סיכוני אשראי בביטוח משנה  .ו
 
  )המשך( מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה  .2

  

נכסי ביטוח , נטו) זכות(יתרות בחובה : כ החשיפה למבטחי המשנה הינה"סה  )א(
בניכוי פיקדונות וכתבי האשראי שנתקבלו ממבטחי המשנה כערבות , משנה

  .נטו) בזכות(היתרות בחובה ) בניכוי(להתחייבויותיהם ובתוספת 

ח "אלפי ש  4,761בוצעה הפחתה בשל הפרשה לחובות מסופקים בסך   2012בשנת   )ב(
  ).ח"אלפי ש 547בשנה קודמת בוצעה הפחתה של (

  .היתרות אינן כוללות יתרות של חברות ביטוח בגין ביטוח משותף  )ג(

 AM-ו S&P חברות הדירוג  על סמך דירוגים שלהדירוג של מבטחי המשנה נקבע   )ד(
Best .  

 1:500נזק של  שכיחותכל החשיפה של מבטחי המשנה לאירוע רעידת אדמה ב- סך  )ה(
לעומת (ח "ש יליונימ 3,904הינה ) MPL( 1.75%-2.60%( מירבינזק  שיעור( שנה

חלקו של מבטח המשנה המשמעותי  מתוכה, )ח בשנה קודמת"מיליוני ש 3,727
 -AAהמדורגת , Swiss Reinsurance Co חברתשל , ח"מיליוני ש 840ביותר הינו 

  ). קודמתח בשנה "מיליוני ש 538לעומת (

קיימים מבטחי משנה נוספים על אלו אשר פורטו לעיל אשר לא , 2012 בשנת  )ו(
מהחשיפה הכוללת של מבטחי משנה או שהפרמיה  10%החשיפה בגינם עולה על 

  .מסך הפרמיות לביטוח משנה 10%בגינם עולה על 
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  )המשך( ניהול סיכונים  - : 37באור  
  

   סיכונים ביטוחיים .5

     תיאור סיכונים ביטוחיים העיקריים  .א

הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין : חיתוםסיכוני 
כך שהפרמיות  ,לבין ההתרחשות בפועל, הסיכון שהוערך בעת התמחור וקביעת הפרמיה

הפערים עשויים לנבוע משינויים . הנגבות אינן מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות
או בשכיחות התביעות /יים בעלות התביעה הממוצעת ומקריים בתוצאות העסקיות ומשינו

  . כתוצאה מגורמים שונים

הגבלתו של הסיכון באמצעות תהליכי חיתום ) א: (בעיקר על ידיהקבוצה מנהלת סיכון זה 
העברתו של הסיכון לצד שלישי באמצעות חוזי ביטוח ) ב(המותאמים לכל סוג מוצר ביטוחי 

   .משנה

ערכה לא נכונה של התחייבויות הביטוחיות אשר עלולה לגרום לכך הסיכון לה: סיכוני רזרבה
המודלים . קות לכיסוי ההתחייבויות והתביעותישהרזרבות האקטואריות אינן מספ

מבוססים , את התחייבויותיה הביטוחיות הקבוצהמעריכה  ,ן היתריב ,האקטוארים על פיהם
מורכבת מהסיכונים  הקבוצהיפת חש. על כך שדפוס ההתנהגות בעבר מייצג את העתיד לקרות

  :הבאים

או להערכת ההתחייבויות /הסיכון לבחירת מודל שגוי לתמחור ו -מודל  סיכון  )א
 .הביטוחיות

ניהם הסיכון שהסכום שישולם יהסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים וב -סיכון פרמטר   )ב
או שמועד סילוק ההתחייבויות , הקבוצהההתחייבויות הביטוחיות של  סילוקעבור 

  .יהיה שונה מזה הצפוי, הביטוחיות

סטיות מקריות  נוייתכ, סיכון שגם אם המודלים והפרמטרים מתאימים -סיכון התהליך   )ג
  . בפועל לעומת הערך הצפוי בשנה מסויימת

באמצעות עריכת סקירה מדוקדקת של דוחות את שני הסיכונים הראשונים הקבוצה מנהלת 
הפחתת הסיכון של שימוש בהנחות או שיטות היא  השמטרתי ועדת המאזן "וארים עהאקט
הסיכון השלישי מנוהל על ידי מרכיב  .מבקר הפנים בנוסף נערכות ביקורות של. שגויות

  .שמרנות בתהליך הערכת העתודות

, הסיכון שבתהליך עיצוב מוצרים חדשים או שינוי מוצרים קיימים: סיכון עיצוב המוצר
 .שבתהליך העיצוב או השינוי לא נלקחו בחשבון סיכוניםוצה תיחשף להקב

הכולל , חדש סדר של אפיון ופיתוח מוצרוהקבוצה מנהלת סיכון זה באמצעות קיום תהליך מ
המשקף בצורה מדויקת באופן ביטוח הסקירה של הסיכונים ואופן הטיפול בהם וניסוח חוזה 

  .ה מול המבוטחאת הסיכונים שהקבוצה מוכנה לקחת על עצמ

כגון אסון ) קטסטרופה(חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה : סיכון קטסטרופה
 סטרופה המהותייםטאירועי הק. יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה, טרור, מלחמה, טבע

 .מלחמה ורעידת אדמה בארץ הם הקבוצהאליהם חשופה 

באמצעות העברתו למבטח משנה סטרופה בביטוח חיים טהקסיכון את הקבוצה מנהלת 
נכות מוחלטת ואובדן כושר , אשר מכסה גם ריסק מוות Cat Coverל במסגרת חוזה "בחו

   .עבודה כתוצאה מאירוע קטסטרופלי

כתוצאה מהחשיפה לנזק בודד גדול או , גודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביטוח כללי
שיעור נזק מירבי (שנה  1:500ל בשכיחות נזק שהצטברות נזקים בגין אירוע רעידת אדמה 

)(MPL 1.75%  - 2.60%( ,ח בשייר עצמי "מיליון ש 94 -ח ברוטו וכ"מיליון ש 3,998  -הוא כ
  ).ח בשייר עצמי"מיליון ש 95 -ח חשיפה ברוטו ו"מיליון ש 3,822בשנה קודמת (

-ו ל במסגרת חוזים יחסיים"משנה בחו יהקבוצה מנהלת סיכון זה באמצעות העברתו למבטח
הרצויה בהינתן היקף והרכב תיק   MPL-פ רמת ה"המחודשים מדי שנה ע Cat Cover חוזה

פ הרכב "הקבוצה מבצעת הערכה מחדש של הסיכון מדי שנה ע. הפוליסות המכסות סיכון זה
  .תיק הפוליסות בפועל

למבטח חשיפה לסיכונים  תלעניין נתונים בדבר מוצרי הביטוח השונים אשר בגינם נוצר
לפי סוגי סיכונים  ראה פירוט ההתחייבויות הביטוחיות -וחיים המתוארים לעיל הביט

  .להלן' ג- ו' ביטוחיים בסעיפים ב
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5

  ביטוח חיים ובריאות  .ב

 תיאור המוצרים הביטוחיים והסיכונים הגלומים בהם .1

מרכיב חיסכון קיים במוצר זה  - מסלולי השקעה מסוג ביטוח מסוג עדיף ותכנית   )א
סיכונים כוללים  הסיכונים הגלומים, 2004עבור פוליסות שהופקו לפני שנת . מזוהה

על פוליסות משתתפות  גובה שמנורה ביטוחפיננסיים והשפעתם על דמי הניהול 
, תחלואה, תמותהביטוחים כגון סיכונים כמו גם , ברווחים תלויות תשואה

, .ע.כ.א, מוות(סיכונים אחרים כתוצאה מכיסויים המצורפים לפוליסה ו קטסטרופה
סיכון הוצאות רכיב החיסכון ורכיב הריסק מושפעים מ. )מחלות קשות וסיעודי

  . וסיכון ביטולים
חלק מפוליסות אלו , מבטיחות תשואה שהינן 1991עבור פוליסות לפני שנת 

יש סיכון , מגובות באגרת חוב ממשלתית מיועדות אבל לגבי החלק שלא מגובה
 .שהרווח ההשקעתי לא יספיק לכסות את הריבית שהובטחה

הביטוחי במוצר זה מרכיב החיסכון משולב במרכיב  -תכנית ביטוח מסוג מעורב   )ב
 .לעיל) א(יכונים המתוארים בפסקה במוצר זה גלומים אותם ס. המוותשל סיכון 

סיכון : הסיכונים הגלומים במוצר זה הם -  תכנית המבטיחה קצבה מובטחת  )ג
 .הוצאותאריכות חיים וסיכון 

אובדן כושר (כוללות מוצרי סיכון טהור  - אחרות בריאותותוכניות ביטוח חיים   )ד
נמכרות כפוליסות ) 'נכויות וכו, מחלות קשות, סיעודי, מקרה מוות, עבודה

 בתוכניות אלוהסיכונים הגלומים . אחרותעצמאיות או שהן מצורפות לפוליסות 
 . ללא השפעה מהותית על דמי ניהול, לעיל) א(זהים לסיכונים המתוארים בפסקה 

 לכיסויים שבעיקר כוללות  אלו תכניות - הוצאות רפואיות ח תוכניות ביטו  )ה
מנתח פרטי בבתי  בחירת, ל"בחו מיוחדים וטיפולים השתלותניתוחים בארץ וגם 

תרופות שאינן בסל וכיסויים אמבולטוריים נוספים כגון התייעצות , חולים פרטיים
בהוצאות הסיכונים העיקריים הגלומים במוצר זה הם גידול . עם רופא מומחה

) פרטי רפואישירות (פ "שרהכנסת , הרפואיות כתוצאה מהתקדמות טכנולוגיות
שירותי (נים "והשבהחולים הציבוריים או שינוי בסל הבריאות הממלכתי  לבתי

בריאות הניתנים מחוץ למסגרת סל הבריאות הממלכתי באמצעות קופות החולים 
  ).תמורת תשלום נוסף

כלפי עובדיו לתשלום ימי ) המעסיק(חבותו של המבוטח כיסוי  - ביטוח דמי מחלה  )ו
הסכמים , תקנות, חקיקה(חבות המעביד לתשלום כפופה להוראות הדין . מחלה

 .עובדים לעניין זכויות) קיבוצים וצווי הרחבה
  

שינויים : הם) משותף לכולם(סיכונים נוספים אשר גלומים במוצרים אלה באופן גנרי 
, להביא לאי התאמה בין פרופיל הסיכון לבין התעריףבכללי חיתום אשר עלולים 

שינויים באקלים שיפוטי אשר עלולים להביא לעלייה בלתי צפויה בתדירות של 
סיכון מודל אשר מתייחס  ,שינויים רגולטורים, תביעות או בעלות של תביעה ממוצעת

לשימוש במודל לא מתאים לתמחור או לחישוב רזרבה או שימוש בפרמטרים לא 
  . וסיכון ריכוז החשיפה כוניםנ

  אופן מדידת הסיכון הביטוחי .2

  :מודדת את הסיכונים הביטוחיים לשתי מטרות עיקריות הקבוצה

 .תמחור המוצרים הביטוחיים  ) 1(

 .תרומת הסיכון הביטוחי לחישוב ההון הכולל הנדרשחישוב   )2(

פ "ע(י האקטואר אשר מנתח את התביעות "מדידת הסיכונים לכל מוצר נעשית ע
או ממקורות  מבטח המשנהמ מידע שמתקבלבהסתמך על ו בקבוצהנתונים שהצטברו 
וגוזר ויתר העלויות כגון הוצאות ועמלות מעריך את צפי התביעות , )רלוונטיים אחרים

.המבוטחים הפוטנציאליים את התעריף המתאים למוצר ולאוכלוסיות השונות של
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  )המשך( אופן מדידת הסיכון הביטוחי   .2

ביטוח  פ מודל סטנדרטי למוצרי"נעשית ע) לכל הפוליסות יחד(מדידת הסיכון הכולל 
המודל מבוסס על ביצוע שינויים בגורמי הסיכון המשפיעים על ערכם ההוגן . בישראל

שינוי קיצוני בשיעורי , לדוגמא. של ההתחייבויות הביטוחיות) פ הערכה מיטבית"ע(
התמותה שהונחו או שינוי פתאומי בשיעורי הביטולים שהונחו לצורך חישוב 

) קטסטרופה(מניח השפעה של אירוע קיצון  המודל ,כמו כן. ההתחייבויות הביטוחיות
, יצוין). גידול בתמותה ובתחלואה(על גובה התחייבויות לפי פרמטרים שנקבעו מראש 

מדידת הסיכון מתחשבת בכך שלא כל הסיכונים מתממשים בו זמנית ולכן קיימות כי 
  .את הסיכון הכולל ותהשונים אשר מקטינ קורלציות בין הסיכונים

  האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיותתיאור השיטות  .3

  :"מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"תוכניות ביטוח מסוג  )1(
קיים מרכיב חיסכון " מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"בתוכניות ביטוח מסוג 

העתודה הבסיסית והעיקרית היא בגובה החיסכון שנצבר בתוספת . מזוהה
  :תשואה בהתאם לתנאי הפוליסה כדלקמן

  ).חוזים תלויי תשואה(צמודה לתשואת תיק השקעות קרן  -
קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה  -

  ). חוזים מבטיחי תשואה(מובטחת    כנגד נכסים מותאמים 
בחלק לא מהותי של המקרים יש הבטחה למתן הטבה לפוליסות מעל ותק 

תחייבויות בגין הרוב פוליסות אלו כוללות גם  .מסוים לפי תנאי הפוליסה
  .להלן )4(כמתואר בסעיף קצבאות 

, מקרה מוות, אי כושר עבודה(בגין מרכיבים ביטוחיים המצורפים לפוליסות אלו 
   .מחושבת התחייבות ביטוחית בנפרד כאמור להלן) 'סיעודי וכו

  : ")מסורתי("וכדומה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג  )2(
וכדומה משלבות מרכיב של סכום חסכון במקרה " מעורב"יטוח מסוג תוכניות ב

בתום תקופת התוכנית עם מרכיב ביטוחי של סיכון  שהמבוטח נשאר בחיים
בגין מוצרים אלה מחושבת התחייבות ביטוחית . מוות במשך תקופת התוכנית

כולל תשלום , לכל כיסוי כהיוון של תזרים המזומנים בגין התביעות הצפויות
חישוב זה מבוסס על . בניכוי הפרמיות העתידיות הצפויות, ום התקופהבת

, או על הנחות שהופקו מניסיון התביעות/ההנחות לפיהן תומחרו המוצרים ו
. לוח התמותה או התחלואה, )ריבית תעריפית -להלן (כולל שיעורי הריבית 

וללת אשר אינה כ, "Net Premium Reserve"החישוב נעשה בשיטה הידועה בשם 
בזרם התקבולים הצפוי את המרכיב שהועמס בתעריף הפרמיות לכיסוי העמלות 

בגין מוצרים . ומנגד אינה מנכה את ההוצאות והעמלות הצפויות, וההוצאות
מסורתיים תלויי תשואה מחושבת העתודה בהתאם לתשואה שהושגה בפועל 

  .בניכוי דמי ניהול
מחושבות בהתאם לתוחלת החיים הצפויה על  התחייבויות לקצבאות בתשלום )3(

ידי אקטואר האוצר בחוזר - בסיס לוחות תמותה עדכניים אשר פורסמו על
 .המפקח

  
 .5.ב 5 לעניין עדכון לוחות התמותה שעל פיהן מחושבות העתודות ראה סעיף

 .להלן
בגין פוליסות בתוקף  התחייבויות בגין קצבאות המשולמות לכל החיים )4(

שטרם הגיעו לשלב מימוש הגמלא או הגיעו לגיל פרישה ) קותמשולמות ומסול(
להסתברות ומחושבות בהתאם לחוזרי המפקח , וטרם התחיל התשלום בפועל

ובהתאם לתוחלת החיים הצפויה על בסיס לוחות תמותה  למשיכת הגמלא
בעת עדכון לוחות התמותה נעשית הגדלה הדרגתית של ההתחייבויות . עדכניים

לגמלא בהתחשב ברווחים הצפויים מהפוליסות עד הגיע המבוטחים למועד 
, למבוטח יותר טוביםככל שמקדמי הקצבה המובטחים בפוליסות . הפרישה

 . הה יותרההגדלה הנדרשת גבו
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  )המשך( )4(
  

המייצג את שיעור , Kי שימוש בפקטור היוון "ההגדלה ההדרגתית נעשית ע
הנובעים , ההכנסות העתידיות הצפויות מדמי ניהול או ממרווח פיננסי

מההשקעות המוחזקות כנגד עתודות הביטוח בשל הפוליסה או מתשלומי 
לפי שיקול דעתו , חברת הביטוח קובעת מעת לעת. פרמיה עבור הפוליסה

נסיות על בסיס הנחות פינ, Kאת ערך ה , המקצועי של אקטואר החברה
באופן שיובטח כי דמי הניהול או המרווח הפיננסי הנובעים , שמרניות

מההשקעות המוחזקות כנגד העתודה בשל הפוליסה ותשלומי הפרמיה עבור 
. לרבות ההשלמה לקצבה עד למועד הפרישה, יספיקו לכיסוי ההוצאות, הפוליסה

  .שיבחר יהיה זה שיביא לפריסה נאותה של העתודה לקצבה כאמור  Kערך ה 
נקבע על פי מחקרים  ,שיעור המבוטחים הצפויים לממש את זכאותם לקצבה

שיעורי המימוש מותאמים לתוכניות הביטוח . מעת לעת מנורה ביטוחשעורכת 
  .וסוגי החיסכון השונים

 תוחלת הבטחת המגלמים קצבה מקדמי" חוזר פורסם 2012בחודש נובמבר  )5(
 ביטוח חברת, 2013, בינואר 1 ביום החל כי, היתר בין, החוזר נקבע פי-על ."חיים
 קצבה מקדמי הכוללת בחיסכון משולבת החיים ביטוח תכנית תשווק לא

מי שיש לו . 2 המכירה במועד שנה 60 לפחות לו שמלאו מי. 1: למעט, מובטחים
חוזה ביטוח חיים הכולל מקדמי קצבה מובטחים ומבקש לבטלו כליל ולנייד את 

 לכללים בכפוףהכספים לחוזה ביטוח חדש עם מקדמי קצבה מובטחים והכל 
  .שפורסם בחוזר זה לעניין שנקבעו נוספים

, אובדן כושר עבודה(תוכניות ביטוח חיים אחרות כוללות מוצרי סיכון טהור  )6(
הנמכרות כפוליסות עצמאיות ) 'נכויות וכו, מחלות קשות, סיעודי, מוותמקרה 

" מסלולי השקעה", "עדיף"או שהן מצורפות לפוליסות עם תוכנית יסודית מסוג 
 . בגין תוכניות אלו מחושבת התחייבות אקטוארית. או סיכון טהור "מסורתי"

 Netהחישוב נעשה על בסיס  עם פרמיה קבועה באובדן כושר עבודה וסיעודי
Premium Reserve . באובדן כושר עבודה השיטה לוקחת בחשבון שיעורי ביטולים

ושניהם על בסיס הנחה , שמרניים ואילו בסיעודי נלקח בחשבון ללא ביטולים
  .מעודכנת לניסיון תביעות צפויות

 דהבביטוח אובדן כושר עבו ,בביטוח סיעודי, בגין תביעות מתמשכות בתשלום )7(
בהתאם למשך תקופת התשלום מחושבת התחייבות ביטוחית , ורצף הכנסה

  .הצפויה
ההתחייבות הביטוחית בגין ביטוח קבוצתי מורכבת מהתחייבות בגין עתודה  )8(

והוצאות עקיפות ) תביעות אשר אירעו אך טרם דווחו( IBNR-לתביעות תלויות ו
 ככל, עתידיים הפרשה והפרשה להפסדים, עתודה להמשכיות, לסילוק תביעות

  .שנדרשת
, לתביעות אובדן כושר עבודה וסיעוד שקרו אך טרם דווחו IBNR עתודת )9(

 .במנורה ביטוחשמחושבת על בסיס ניסיון תביעות קודם 
על בסיס נתוני הוצאות  מחושבתלהוצאות עקיפות לסילוק תביעות  עתודה )10(

 .במנורה ביטוח שבוצע לתחשיב בהתאם
ות בביטוח חיים כוללות הפרשות לתביעות שטרם ההתחייבות בגין תביעות תלוי )11(

, הכנסה ורצף עבודה כושר אובדן, מסיעודי חוץ הענפים בכל, IBNRכולל , שולמו
 .עתודות בסעיף נכללים אשר

לקולקטיבים ולפוליסות , התחייבויות בגין פוליסות בריאות הינן ממספר סוגים )12(
 :פרט בנפרד

של הערך ) אם גבוה מאפס(הפרשה לפרמיה בחסר שמחושבת כעודף  -
הנוכחי של כל העלויות העתידיות פחות הערך הנוכחי של כל ההכנסות 

 .לפי סוג הכיסוי , העתידיות
 .והוצאות עקיפות לסילוק תביעות IBNR-כולל הפרשה ל, תביעות תלויות -
  .עלות סעיף ההמשכיות בפוליסות קולקטיביות -
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 הביטוחיותהמשמשות לחישוב ההתחייבויות ההנחות העיקריות .      4

  שיעור ההיוון )1(
  

 )לעיל) 2(3ראה סעיף ") (מסורתי("וכדומה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג בגין 
הריבית המשמשת  עם פרמיה קבועה) לעיל) 6(3ראה סעיף (ומוצרי סיכון טהור 

   :הינה כדלקמןלהיוון 
בריבית בשיעורים  -בתוכניות ביטוח המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות   )א(

בחישוב של השלמת עתודה לתשלום ; צמודה למדד 4.8%-ל 2.5%בין של 
 .בריבית חסרת סיכון - החלק שאינו מגובה באגרות חוב מיועדות , קיצבה

ת מבטיחות תשואה ומבטיחות מקדם קצבה שאינן מגובות באגרות בתוכניו  )ב(
ובחישוב של , 2.5%ריבית של   - )2005הושקו אחרי אשר (חוב מיועדות 

 .ריבית חסרת סיכון - השלמת עתודה לתשלום קיצבה 
הריבית המשמשת , בפוליסות המשלמות תשלומי סיעוד ואובדן כושר עבודה  )ג(

  :להיוון הינה כדלקמן
 .2.5%והפיצוי אינו תלוי תשואה השיעור הוא במידה  -
  2.5% - ברמה של הברוטו ו 3.1%פיצויים תלויי תשואה מהוונים בשיעור  -

  .של מבטחי המשנה םבחלק
ירידה בשיעור הריבית לטווח הארוך עלולה להגדיל את עתודות הביטוח 
כתוצאה מהצורך בהעמדת עתודה נוספת במסגרת בדיקת נאותות העתודות 

)LAT.( בדקה את נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח  מנורה ביטוח)LAT (
-אין צורך בהשלמה הנובעת מ, ומצאה כי בהתחשב בגובה העתודות הקיימות

LAT.  
  

 שיעורי תמותה ותחלואה )2(
  

  בפוליסות מסוג שיעורי התמותה ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות
לא (בגין תמותה של מבוטחים לפני הגיעם לגיל פרישה ") קלאסי("מעורב 

אי  ,כולל תמותה של מבוטחים מקבלי קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי חודשי
 . AM49/52בעיקר על טבלאות  מבוססים) כושר עבודה או סיעוד

  ההתחייבות לקצבאות המשולמות לכל החיים מחושבת בהתאם ללוחות
  .תמותה עדכניים

ה בשיעור התמותה יעקב עלי, שיעור התמותהתהיה עליה בבהנחה ש
תביא לקיטון ההתחייבות , בפועל לרמה העולה על ההנחה הקיימת

  . לקצבאות המשולמות לכל החיים

 תוחלת החיים וקיטון בשיעור התמותהב גידולכי קיימת מגמה של  ,יצוין
הנחת התמותה המשמשת לחישוב אשר נלקחת בחשבון לצורך קביעת 

  .שתשולם בעתיד לקצבהההתחייבות 

  שיעורי התחלואה מתייחסים לשכיחות של מקרי תביעה בגין תחלואה
נכות , ניתוחים ואשפוז, סיעוד, אובדן כושר עבודה, ממחלות קשות
לעניין ביטוח (תקופת תשלום הקצבאות ושיעורים אלה . ב"מתאונה וכיוצ

ו מחקרים א מנורה ביטוחנקבעו על בסיס ניסיון ) סיעוד ואי כושר עבודה
  . של מבטחי משנה

 תככל שההנחה לגבי שיעור התחלואה תעלה כך תגדל ההתחייבו
, סיעוד, אובדן כושר עבודה, הביטוחית בגין תחלואה ממחלות קשות

  .נכות מתאונהוניתוחים ואשפוז 
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  שיעורי נטילת גמלא )3(

משנת בגין כספים שהופקדו , התנהלו, חוזי ביטוח חיים הכוללים מרכיב חיסכון
מסלול הוני או מסלול : אפשריים בשני מסלולים 2007שנת לסוף עד  2000

 ,לבחוררשאי המבוטח  2000 חודש מאילעניין פרמיות שהופקדו עד  .קצבתי
היות וסכום ההתחייבות הביטוחית  . המועדף עליואת המסלול , במועד הפרישה

את שיעור הפוליסות  להעריך נדרשת החברה, מסלוליםהשונה בכל אחד משני 
 קצבתי בשל ההשלכה לעניין העתודה הנדרשתבהן יבחרו המבוטחים במסלול ה

תוך התאמה  ,שיעור זה נקבע על פי הנחיות הפיקוח. בגין התחייבויות מסוג זה
כל התוכניות הן כמעט  2008החל משנת כי , יצוין. שנצבר במנורה ביטוחלניסיון 
   .לקצבה

 .6.ב 5 לעניין עדכון לוחות התמותה שעל פיהן מחושבות העתודות ראה סעיף
  .להלן

  
 שיעורי ביטולים )4(

שיעור הביטולים משפיע על ההתחייבויות הביטוחיות בגין חלק מביטוחי 
וכן על קצבאות המשולמות לכל החיים  וביטוחי אובדן כושר עבודה הבריאות

ביטולי חוזי ביטוח יכולים לנבוע מביטול . בתקופה שלפני התחלת התשלומים
פדיונות  עקב הפסקת תשלומי הפרמיות או מנורה ביטוחפוליסות היזום על ידי 

ההנחות לגבי שיעורי הביטולים מבוססות על ניסיון . פוליסות לבקשת בעליהן
שיעור הביטולים משפיע גם על בדיקת  .משך החיים של המוצרלגבי  החברה

הוצאות  ברות ההשבה שלוגם על בדיקת , נאותות העתודה בכל הענפים
  .הרכישה הנדחות

  
  

  שיעורי המשכיות )5(

  

 )מעל  סכום ביטוח מסויים( קבוצתייםוביטוחי ריסק בריאות היטוחי בחלק מב
ביטוחיים בהם זכאים המבוטחים להמשיך ולהיות מבוטחים באותם תנאים 

או  החוזה הקולקטיבי לא יחודשבמקרה בו ) אבל לאו דווקא באותו תעריף(
מפעילים את אופציית אשר  מבוטחיםשמאחר . שהמבוטח פורש מהקבוצה
קיימת לחברה התחייבות המבוססת  ,ותי פחות טובההמשכיות יהיו במצב בריא

על הנחות לגבי שיעורי ההמשכיות של הביטוחים הקולקטיבים ושיעורי 
ומצב  ההמשכיות של החוזים עם המבוטחים לאחר סיום החוזה הקולקטיבי

  .בריאותם של מפעילי ההמשכיות
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  )המשך(  ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5
  

  )המשך( ביטוח חיים ובריאות  .   ב

  *) ובריאות מבחני רגישות בביטוח חיים    .5

  
  

  :2012, בדצמבר 31ליום 

  שיעור הביטולים
סילוקים , פידיונות(

  שיעור תמותה  שיעור תחלואה  )והקטנות

10%+  10%-  10%+  10%-  10%+  10%-  

  ח  "אלפי ש

  )68,079(  60,335   47,640   )94,347(  )15,953(  14,270   )הפסד(רווח 
  
  

  :2011, בדצמבר 31ליום 

  שיעור הביטולים
סילוקים , פידיונות(

  שיעור תמותה  שיעור תחלואה  )והקטנות

10%+  10%-  10%+  10%-  10%+  10%-  

  ח  "אלפי ש

  )54,076(  46,567   37,770   )43,763(  )14,391(  13,130   )הפסד(רווח 
  
  

          
כאשר , לפיכך. ניתוחי הרגישות מבוססים על הערך בספרים ולא על שווי כלכלי  *) 

יש שיפור בתמותה או בתחלואה והתוצאה הכלכלית המתקבלת בניתוח 
, הרגישות מביאה להקטנת העתודה המחושבת ביחס לתמחור הכיסוי המקורי

     . הרווח שנוצר בגובה הפרש העתודה אינו נלקח בחשבון, אזי מטעמי שמרנות
  
  
  

  מידע לגבי שינוי מהותי שנעשה בהנחות האקטואריות .6

  
 בקשר ומכתב הבהרה עמדה נייר טיוטת המפקח פרסם, 2012 יולי בחודש  .א

: להלן( חיים וביטוח הפנסיה בקרנות הדמוגרפי ההנחות מערך עדכוןל
חוזר בעניין חישוב עתודות  2013 מרסובעקבותם פורסמה בחודש ") הטיוטה"

 2007המחליף חוזר שהתפרסם בשנת  לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים
  )."החוזר החדש" :להלן(

  
   :להלן עיקרי הדברים

  
 לעתודות הפרשותהנחיות עדכניות לחישוב החדש כוללים  חוזרוה הטיוטה

 הטיוטה .מובטחים קצבה מקדמי הכוללות ,חיים ביטוח בפוליסות לגמלאות
שיעורי שיפור תמותה , ללוח תמותת גמלאים חדש ,היתר בין, מתייחסת
 העתודות גובהשיעור מימוש הגמלה ולהשלכות הנובעות מכך על ול, עתידיים
  . בנייתן ואופן
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  )המשך(  ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5
  

  )המשך( ובריאותביטוח חיים   .ב
  

  )המשך( מידע לגבי שינוי מהותי שנעשה בהנחות האקטואריות .6
  

  )המשך(  .א
  

עדכנה החברה את הערכותיה בדבר  2012 לשנת הכספיים בדוחות
ההתחייבויות לגמלה על בסיס האומדנים המעודכנים של תוחלת החיים 

לאור , בין היתר ,והשיפורים העתידיים הכלולים בטיוטת חוזר הקצבה וזאת
  . המגמות העולות מטיוטת חוזר הקצבה הנצפות גם בנתוני החברה

הפרשה מידית לעתודה  2012רשמה החברה ברבעון השני של שנת , בעקבות כך
ח לפני "מיליוני ש 52-משלימה לגמלאות והקטינה את הרווח הכולל בסך של כ

  .ח אחרי מס"מיליוני ש 34מס ושל כ 
  

כי חברת הביטוח תקבע באופן זהיר שני ערכי , בין היתר, החוזר החדש קובע
K . פוליסות תלויות ("אחד בגין פוליסות שמרכיב החיסכון בהן תלוי תשואה

ושני בגין פוליסות שמרכיב החיסכון בהן כולל תשואה מובטחת ") תשואה
יחיד לעומת החישוב הקודם שהתבסס על ערך ") פוליסות מבטיחות תשואה("

  .Kשל 
לכלל התיק מאפשר ייחוס מדויק יותר  יחיד Kלעומת ערך   Kחישוב שני ערכי 

  .של העתודה המשלימה לגמלא לחוזי הביטוח השונים
 31יהיה לא מאוחר מיום   Kהשימוש בשני ערכי , בהתאם להוראות המעבר

  .2013 ,במרס
  

תבוא  ,במידה ותחול ,וההשפעה 2012לשנת  Kהחברה לא יישמה שני ערכי 
  . 2013 ,במרס 31לידי ביטוי בתקופה של שלושה חודשים שתסתיים ביום 

  
 31מסתכמת לימים , הכלולה בספרי החברה, העתודה המשלימה לגמלאות  .ב

ח "מיליון ש 180 -ח וכ"מיליון ש  305 -לסך של כ, 2011 - ו 2012, בדצמבר
 .ללא גמלאות בתשלום, בהתאמה

 Kיתרת ההפרשות אשר תיזקף לרווח והפסד על ידי שימוש בפקטורי היוון 
בצורה הדרגתית עד הגעת המבוטחים לגיל פרישה מסתכמת , כאמור לעיל

  .ח"מיליון ש 85 -לסך של כ 2012, בדצמבר 31ליום 
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  )המשך(  ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5
  

  כללי  ביטוח  .ג

 בהם והסיכונים הגלומיםתיאור המוצרים הביטוחיים  .1

: הם) משותף לכל הענפים(הסיכונים הגלומים במוצרי הביטוח הכללי באופן גנרי 
 -מספר גורמים משפיעים על אי וודאות זו (תנודתיות בחומרת התביעה ובשכיחותה 

  .חשיפה ריכוזסיכון וסיכון מודל כמו כן קיימים . )שינויי חקיקה, אקלים שיפוטי

  רכב חובה  )א(

מהווה תנאי מוקדם הכרחי ביטוח רכב חובה הינו ביטוח סטטוטורי אשר 
, רכב מנועיביטוח בהתאם לפקודת , פוליסת ביטוח חובה. לשימוש ברכב מנועי

מפני כל חבות שהם עלולים לחוב לפי חוק  ,מעניקה כיסוי לבעל הרכב והנוהג בו
נהג חבות אחרת שהם עלולים לחוב בשל נזק גוף שנגרם להפיצויים ומפני 

. השימוש ברכב מנועימ לנוסעים בו או להולכי הרגל שנפגעו כתוצאה, הרכב
תביעות . הכיסוי הביטוחי בתחום רכב חובה קבוע ואחיד בין חברות הביטוח

דהיינו לעיתים חולף זמן רב  LONG TAIL" זנב ארוך"ברכב חובה מתאפיינות ב 
תיקון לחוק על פי  .ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה עממועד קרות האירו

הוצאו מכיסוי ההוצאות הרפואיות חלק גדול מואילך  2010משנת  ההסדרים
  .קופות החולים על ידי תשולמומופוליסת חובה 

  רכב רכוש  )ב(

, הנגרם לרכב המבוטח צמיבגין נזק ע יםפוליסת ביטוח רכב רכוש כוללת כיסוי
ניתן לרכוש  .הנגרם על ידי הרכב המבוטח לצד שלישינזק רכוש וכן , גניבה

הפוליסה התקנית  .בלבד או בשילוב עם כיסויים נוספים' פוליסה לנזק לצד ג
ם לביטוח מקיף לרכב אשר חברת ביטוח יכולה מינימלייקובעת נוסח ותנאים 

התעריף לביטוח רכב רכוש אינו . בוטחלשנותם רק אם השינוי הוא לטובת המ
ניסיון התביעה , הרכב המבוטחוערך סוג : כגון, אחיד ותלוי במספר משתנים

והגבלת  הצעיר שמורשה לנהוג ברכב גילו של הנהג, בעל הפוליסה המצטבר של
תביעות בגין פוליסות אלו , פ רוב"ע .הנהגים הרשאים לנהוג ברכב מספר

  .מקרה הביטוח מתבררות בסמוך למועד קרות

כיסוי בגין נזק לרכב כתוצאה  - ) לרבות משאיות פרטי ומסחרי(רכב מקיף   )1
נזק שנגרם תוך כדי , גניבת הרכב, נזק לרכב כתוצאה מאש, מתאונה

, )שלג וברד, סערה, שיטפון(נזק שנגרם כתוצאה מנזקי טבע , גניבת הרכב
, )מי מטעמולמעט על ידי המבוטח או (נזק לרכב כתוצאה ממעשה זדון 

  .נזק שגרם הרכב לרכוש של צד שלישי

כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים  -  נזק עצמיביטוח מקיף ללא כיסוי   )2
  .כתוצאה מתאונהעצמי למעט סעיף נזק , לעיל 1ק "המפורטים בס

ם כיסוי ביטוחי של כל הסיכונים המפורטי -ביטוח מקיף ללא כיסוי גניבה   )3
  .הרכב למעט גניבת, לעיל' 1ק "בס

הגנה על המבוטח מפני אחריותו לנזקים  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   )4
 .שנגרמו לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכבו

  . ביטוח אופנועים  )5

 מנורה ביטוח ושומרה ביטוח מאפשרות ,ל"ים הנהבסיסי יםבנוסף לכיסוי  )6
רכב , כיסוי לנזקי רעידת אדמה :למבוטח להרחיב את הכיסוי כדלקמן

לרכבים משנות דגם אחרונות בלבד ולמקרה (שנגנב חדש תמורת הישן 
ביטוח  ,ביטוח רדיו טייפ או רדיו דיסק חליפי, )ביטוח של אובדן גמור

קיים מסלול ייחודי , בנוסף. שירותי גרירה ומתן רכב חליפי, שבר שמשות
של שירותים והטבות  המאפשר סל רחב יותר, לכלי רכב פרטיים בלבד

 .עם אפשרות לפרמיה מוזלת, למבוטח
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 

  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5
  

  )המשך( כללי ביטוח  .ג

 )המשך( בהם והסיכונים הגלומיםתיאור המוצרים הביטוחיים  .1

 ותאחר חבויות  )ג(

  .LONG TAIL" זנב ארוך"תביעות בחבויות מתאפיינות ב 

כיסוי למבוטח בגין אחריותו לנזקי גוף הנגרמים  -ביטוח חבות מעבידים   )1
החבות המכוסה היא חבות . ותוך כדי עבודתו אצל המבוטח עקבלעובד 

מעל הכיסוי לפי , והביטוח הינו שיורי, 1980- ם"התש, לפי פקודת הנזיקין
הביטוח נערך בדרך . 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[הלאומי חוק הביטוח 

, דמי הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר משתנים. כלל על בסיס אירוע
היקף שכר  או מספר העובדים המועסקים - כאשר המרכזיים שבהם 

גבול האחריות , סוג פעילות המעסיק, העבודה השנתי שמשלם המעסיק
אמצעי ההגנה הקיימים בעסק , טחניסיון התביעות של המבו, הרצוי
הגשת התביעה יכולה להיעשות לאחר תקופת הביטוח בתוך . וכדומה

 .תקופת ההתיישנות

הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את  -ביטוח צד שלישי   )2
בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד , חבותו של המבוטח על פי כל דין
ל נזק שנגרם מאירוע תאונתי אשר שלישי שאינו עובד המבוטח בש

התרחש במהלך תקופת הביטוח בקשר עם הפעילות בגינה רכש המבוטח 
דמי . ביטוח זה נערך בדרך כלל על בסיס אירוע. את הכיסוי הביטוחי

 -כאשר המרכזיים שבהם , הביטוח נקבעים כפונקציה של מספר משתנים
ניסיון , הרצויגבול האחריות , היקף פעילות המבוטח, עיסוק המבוטח

אמצעי , חשיפה למפגעים או סיכונים סביבתיים, התביעות של המבוטח
 .ההגנה הקיימים בעסק וכדומה

ביטוח המכסה את חבותו של בעל מקצוע בגין  - ביטוח אחריות מקצועית   )3
בין אם הינו , כשל בביצוע חובתו המקצועית שתוצאתו נזק לצד שלישי

יטוח אחריות מקצועית נערך על בסיס ב. לקוח של המבוטח ובין אם לאו
ואינו מכסה  צפויים בלתיהכיסוי בפוליסה מוגבל לאירועים . הגשת תביעה

המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח . מעשים מכוונים של המבוטח
גבול האחריות , כאשר גם להיקף הפעילות, הוא עיסוקו של המבוטח

ניסיון התביעות , הכנסותמחזור ה, מספר העובדים, ותק במקצוע, הרצוי
של המבוטח והתחום הטריטוריאלי של הכיסוי והשיפוט השפעה ניכרת על 

 . תעריף דמי הביטוח

ביטוח המכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק  -ביטוח אחריות המוצר   )4
לאחר , על ידו הופצו או סופקו/ שווקו/שיוצרושנגרם על ידי מוצרים 
. הגשת תביעהמועד ביטוח זה נערך על בסיס . שפסקו מלהיות בחזקתו

, המשתנה העיקרי המשפיע על דמי הביטוח הוא עיסוקו של המבוטח
התקופה הרטרואקטיבית , קיום פעילות ייצוא, כאשר גם להיקף הפעילות

ניסיון התביעות של המבוטח והתחולה , גבול האחריות הרצוי, הנדרשת
 .ריטוריאלית של הכיסוי השפעה על תעריף דמי הביטוחהט

ביטוח המכסה דירקטורים ונושאי  - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה   )5
שהופרה על ידי הדירקטורים ונושאי  הניהולית חבותם הפרתמשרה בשל 

החבות המכוסה . הגשת התביעהמועד  הביטוח נערך על בסיס . המשרה
המטיל חבות אישית על נושאי המשרה , תהיא בעיקרה מתוקף חוק החברו

בעלת הפוליסה . המשרה לנושאי שיפוי לתת מאפשר שהחוק וככל, בחברה
הרוכשת את הכיסוי עבור נושאי המשרה , החברהבביטוח זה הינה 

דמי . מוגדרים כמבוטחיםם האו שכיהנו בעבר וה/והדירקטורים המכהנים ו
, בהתאם לסוג הכיסוי, מתבססים על מספר משתנים זה ףבענהביטוח 

ניסיון התביעות של , גבול האחריות הרצוי: כאשר המרכזיים מביניהם
המבנה והחוסן , הרכב בעלי המניות, תחום העיסוק של הקבוצה, המבוטח

  .הפיננסיים של הקבוצה והיות הקבוצה ציבורית או פרטית
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 

  )המשך( ונים ביטוחייםסיכ .5
  

  )המשך( כללי ביטוח  .ג

 )המשך( בהם והסיכונים הגלומיםתיאור המוצרים הביטוחיים  .1

  )המשך( חבויות אחרים  )ג(

ביטוח המכסה נזק או אבדן הקשורים לסיכוני תעופה  -כלי טיס וכלי שיט   )6
ביטוח כלי טיס כולל ביטוח ; ביטוח כלי שיט מכסה גופי אניות. או שיט

  .וביטוח תאונות נסיעה גופי מטוסים

ביטוח המכסה את השקעתם הקבוצה משווקת : ביטוח ערבות חוק המכר  )7
המכר וחוק  1973ג "תשל ,)דירות(של רוכשי יחידות דיור כנגזר מחוק המכר 

ביטוח זה תואם . 1974 -ה "התשל, )הבטחת השקעות רוכשי דירות) (דירות(
. )מעל שנה( שלו ארוכהאת ההנחיות בחוק המכר ולרוב תקופת הביטוח 

התקדמות הבנייה כתוצאה מ הסיכון בפוליסות אלו הולך ופוחת עם הזמן
 ההכרה ברווח מהכנסות, בהתאם להוראות הפיקוח. החזקה בנכסקבלת ו

הקבוצה מנפיקה פוליסות . שנים 5הקבוצה מענף זה נדחות לתקופה של 
עות בנקים בין אם באמצעות שיווק ישיר לקבלן או באמצ, אלו לקבלנים

 .המספקים מימון לפרוייקט הבנייה

  ביטוח רכוש  )ד(

ביטוח מבנה דירה וביטוח תכולת דירה  -) מקיף דירות(ביטוח דירות   )1
תנאי חוזה לביטוח דירות (תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח . למגורים
מגדירות את סוג ") התקנות: "זה סעיףלהלן לצורך ( 1986-ו"התשמ, )ותכולתן

: להלן(כהגדרתן בתקנות , חי המינימלי למבנה דירה ותכולתההכיסוי הביטו
ביטוח דירות כולל כיסוי לתכולה , על פי התקנות"). הפוליסה התקנית דירה"

. רעידת אדמה ונזקי צנרת, כיסוי נזקי טבע, פריצה, ולמבנה כנגד סיכוני אש
חברת הביטוח יכולה לשנות את הפוליסה התקנית דירה רק אם השינוי הינו 

למבוטח ניתנת אפשרות לוותר בכתב על כיסוי לרעידת . לטובת המבוטח
תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד , במרבית המקרים .אדמה

  .קרות מקרה הביטוח

ביטוחים המכסים אבדן רכוש שאינו דירת  - אובדן רכוש ומקיף בתי עסק  )2
). 'מפעלים וכו, ציוד, מכונות, למשל סחורות(מגורים ותכולתה או רכב מנועי 

כיסוי , פריצה, ביטוח בתי עסק כולל כיסוי לתכולה ולמבנה כנגד סיכוני אש
ק תוצאתי של ניתן לרכוש בביטוחים אלה כיסוי לנז. נזקי טבע ורעידת אדמה

 צד לסיכוני כיסויים גם כוללת עסק בתי מקיף פוליסת, כן כמו. אובדן רווחים
 .2-ו 1סעיף  תתב ותאחר חבויות בסעיף שתוארו מעבידים וחבות שלישי

כולל ביטוח מבנה עבור לווים הנוטלים משכנתא למימון  -ביטוח משכנתאות   )3
ביטוח זה נמכר  .המלווהפוליסות אלו משועבדות לטובת . רכישת דירות

לכיסוי יתרת ההלוואה במקרה של ) ריסק(בדרך כלל בשילוב עם ביטוח חיים 
  .מות המבוטח

  .ובאוויר ביטוח ימי מכסה הובלת מטענים בים - ביטוח ימי  )4

ביטוח המכסה אובדן או נזק למטען הנגרם במסגרת  - מטענים בהובלה   )5
   .הובלה יבשתית

ביטוח המכסה נזקים לציוד הנובעים  - ) שבר מכניביטוח (ביטוח הנדסי   )6
  .בניגוד לנזקים הנגרמים על ידי גורמים חיצוניים בלתי תלויים, מהפעלתו

הקבוצה משווקת ערבויות ביצוע : וערבויות פיננסיות ביטוח ערבויות ביצוע  )7
 .שמהותן התחייבויות לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות המבוטח כלפיו

להבטיח  מיועדותו בפרויקטיםהפוליסות מונפקות לטובת מזמיני עבודה 
יזמים וגופים גדולים נוספים בביצוע , יהם של קבלניםעמידה בהתחייבויות

הקבוצה משווקת ערבויות , בנוסף. כפי שסוכמו בין הצדדים, פרויקטים
פיננסיות שמהותן התחייבות לשיפוי המוטב בגין הפרת התחייבות פיננסית 

  .ל המבוטח כלפיוש
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  )המשך( ניהול סיכונים  -  37באור 

  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5
  

  )המשך( כללי ביטוח  .ג

 )המשך( בהם והסיכונים הגלומיםתיאור המוצרים הביטוחיים  .1

  )המשך( ביטוח רכוש  )ד(

 ,וחומריםציודן , כיסוי לעבודות קבלניות - ) עבודות קבלניות(ביטוח הנדסי   )8
  .מפני נזק תאונתי

, כיסוי לעבודות הקמה של מערכות מכניות -) עבודות הקמה(ביטוח הנדסי   )9
  .מפני נזק תאונתי ,ציודן וחומרים

למערכות מתח נמוך ולכיסוי , כיסוי לנזק תאונתי - ביטוח ציוד אלקטרוני   )10
  .הוצאות שחזור מידע מחשבים ושכירת ציוד חלופי

המכסה נזק פיזי ) מעל תקבולי מס רכוש(ביטוח שיורי  -טרור  ביטוח סיכוני  )11
 . לרכוש ואובדן רווח גולמי בשל מעשה טרור

  אופן מדידת הסיכון הביטוחי .2

  :מטרות עיקריות לשלושמודדת את הסיכונים הביטוחיים  החברה

 מחור המוצרים הביטוחייםת. 

 הסיכון שהעתודה לתביעות תלויות לא מספקת. 

  לחישוב ההון הכולל הנדרשהביטוחי תרומת הסיכון . 

  

או מבטח משנה י האקטואר "ע נעשיתלכל מוצר ומוצר הביטוחיים הסיכונים מדידת 
וגוזר  הסטייה מהצפי, את צפי התביעות כיםמערי, את התביעות יםאשר מנתח או חתם

  .את התעריף המתאים למוצר ולאוכלוסיות השונות של המבוטחים הפוטנציאליים

פ מודל סטנדרטי שפותח באירופה "נעשית ע) לכל הפוליסות יחד(מדידת הסיכון הכולל 
המודל מבוסס על . והותאם למוצרים של ענף הביטוח בישראל חברות ביטוחעבור 

לא  -המחושבות על בסיס הנחות מיטביות (היקף רזרבות , פרמטרים של היקף פרמיות
יות תקן של קבוצות מוצרים בעלי מאפיינים סט, )Loss Ratios(שיעורי הפסד , )שמרניות
או מעשה ידי אדם ) רעידת אדמה(כמו כן המודל מניח השפעה של אירוע קיצון . דומים

לבסוף מדידת הסיכון מתחשבת בכך . שנקבעו מראש לפי פרמטריםעל הון החברה 
שלא כל הסיכונים מתממשים בו זמנית בכל הענפים ולכן קיימות קורלציות בין ענפי 

  .את הסיכון הכולל ותהביטוח השונים אשר מקטינ

  לחישוב ההתחייבויות הביטוחיותהאקטואריות תיאור השיטות  .3

  :ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים

 הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה. 

 תביעות תלויות כולל הפרשה להוצאות עקיפות. 

 הפרשה לפרמיה בחסר. 

ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה והוצאות הרכישה הנדחות מחושבות באופן 
אריתמטי יחסי לתקופה שמעבר לתאריך הדוח ולכן אינן מושפעת מגורמי סיכון 

  .מדיניות חשבונאית -  )2)(ו(2ראה גם באור . כלשהן
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  )המשך( ניהול סיכונים -: 37באור 

  )משךה( סיכונים ביטוחיים .5
  

  )המשך( כללי ביטוח  .ג

  )המשך( תיאור השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות  .3

פי שיטות - בהתאם להוראות המפקח התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר על
אקטואריות מקובלות המתבססות בעיקרן על ניסיון העבר של קבוצת הסיכונים 

תשלומי התביעות וכן בהתפתחות של עלות בהתפתחות של  ומתחשבות, הנבדקת
ערכת ה). תשלומי תביעות וההערכות הפרטניות של התביעות התלויות(התביעות 

כן השיבובים ו .התביעות התלויות נעשתה ברמת הברוטו וברמת ביטוח המשנה בנפרד
שבים על בסיס ניסיון העבר המשתקף מחו, גבה מהמבוטחיםיההשתתפות העצמית שת

   .ל האקטואריבנתוני המוד

לגבי גורמי סיכון  בעתידמגמות  לשינוינכללות הערכות איכותיות באשר  ,כן- כמו
במדיניות שינויים , שינויים בתמהיל התיק: גורמי סיכון פנימיים לדוגמא .שונים

פסיקה  :גורמי סיכון חיצוניים לדוגמא. בתביעותנהלי הטיפול שינויים בהחיתום ו
לא באו לידי ביטוי באופן מלא , שינויים כאמור לעיל כאשר. 'ודחקיקה וכ, משפטית

או מבצע הפרשות ספציפיות על סמך /האקטואר מעדכן את המודלים ו, בניסיון העבר
  .או משפטיות לפי העניין/הערכות סטטיסטיות ו

ברוטו ברמת הנקבעת  ההתחייבות הביטוחית, בענפים בהם אין מודל סטטיסטי מתאים
 . ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים, הקבוצה על סמך חוות דעת מומחי

בלתי /יחסי(חשב בסוג ההסכם חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהת
  .התביעות בפועל נתוניו )יחסי

חובה במאגר הישראלי לביטוחי רכב  הקבוצההערכת התביעות התלויות עבור חלק 
  .להתבססה על חישוב שבוצע על ידי הפו )הפול -להלן (

לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים המפורטים 
בחירת השיטה האקטוארית המתאימה לכל ענף . בשילוב ההנחות השונות, להלן
מידת ל בהתאםשיקול דעת  פיעל  נעשית, פתיחה/סוג אירוע ולכל שנת אירוע, ביטוח

במקרים . השיטות השונותההתאמה של השיטה למקרה ולעיתים נעשה שילוב בין 
שינויי חקיקה או גורמים , פסיקה, מסוימים האקטואר מעדכן את המודלים בגין מגמות

  .באופן שונה מאשר התפתחות בעבר ,אחרים שעשויים להשפיע על התביעות בעתיד

 על חושבוהתביעות התלויות הידועות צפויה לתביעות כדי להעריך את ההתפתחות הב
  :  כמפורט להלן ות מקובלותאקטוארי בסיס שיטות

בהיבטים שונים מתבססת על התפתחות התביעות ההיסטוריות ה: chain ladderשיטת 
התפתחות כמות התביעות , התביעות עלותאו התפתחות /התפתחות התשלומים ו(

משוקללת עם חומרה צפויה על התפתחות של עלות התביעות ה, ברוב הכיסויים. )ועוד
שיטה זו בעצם משקללת בין . Bornhuetter-Fergusonת שיטת פי ניסיון העבר במסגר

לעלות  chain ladder -פריאורי של עלות התביעות הסופית לבין ניבוי ה-הערכה אי
ככל שגורם ההתפתחות . הסופית כאשר המשקלות הינן פונקציה של גורמי ההתפתחות

תהיה שווה  העתודה. פריאורי-גדולה יותר כך השיטה משקללת יותר את העלות אי
  .עלות הסופית פחות העלות הנוכחית של התביעות לפי קבוצת סיכון ושנת פתיחהל
  

מחושבת לפי סוג הכיסוי על פי מודל ) IBNR(ו וטרם דווחו אירעהערכת התביעות ש
שמנתח את קצב כמות התביעות הצפויות להיפתח בעתיד מוכפל בחומרה הצפויה 

  .לתביעות בסוג הכיסוי
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( סיכונים ביטוחיים .5

  
  )המשך( כללי ביטוח  . ג

 הביטוחיותהמשמשות לחישוב ההתחייבויות הנחות העיקריות  .4

. ותהחישובים האקטואריים אינם כוללים הפחתה בשל היוון תשלומי התביעות העתידי
חבות , רכב חובה, אחריות מקצועית, בנוסף מטעמי שמרנות בענפי אחריות המוצר

מעבידים וצד שלישי נזקי גוף הרזרבות מוערכות כגבוה מבין ההערכה האקטוארית 
בעד מרווח אחרת לא נכללה תוספת . חיתוםלכל שנת , להערכת מומחי התביעות

 ).סטיית תקןכגון (לסיכון 

 בהנחות האקטואריות נעשהמהותי שמידע לגבי שינוי  .5

-Bornhuetterמחושבים ענפי החובה והביטוח ההנדסי לפי שיטת ה  2012החל משנת 
Ferguson. למעבר בין השיטות. 2011כבר בשנת  בנוסף לענפים שחושבו לפי שיטה זו 

ענף כלי שיט וחלק מענף רכוש אחר . לא היה השפעה מהותית על תוצאות החברה
  Bornhuetter-Ferguson. -ולא לפי שיטת ה Chain  Ladder תשיטמחושבים עדיין לפי 

  
חישוב ) (ביטוח(פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2013בחודש ינואר 

, להלן(וחוזר ") התקנות החדשות: "להלן( 2013 -ג "התשע, )עתודות ביטוח בביטוח כללי
ות בנושא חישוב עתודות ביטוח שעניינם עדכון הוראות הדין הקיימ, ")התיקון: "ביחד

  .בביטוח כללי
  

דרכי חישוב הפרשות לתביעות (התיקון ביטל את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
. כאשר במקומן תבואנה התקנות החדשות, 1984- ה"התשמ, )עתידיות בביטוח כללי

החל מהדוחות הכספיים , השינוי המרכזי שיחול עם כניסת התיקון לתוקף הינו ביטול
במנורה "). ודההעת: "להלן(של עתודת עודף הכנסות על הוצאות , 2014 ,במרס 31ום לי

בענפי ביטוח כללי עם זנב  שנים 5עד  3של  ביטוח העתודה מחושבת כיום לתקופות
. אשר מחושבת לגביהם הערכה אקטוארית, )בעיקר רכב חובה וחבויות(תביעות ארוך 

לעניין ") עמדת המפקח:  "להלן(ת המפקח פורסמה טיוטת עמד 2012בנוסף בחודש יולי 
נוהג מיטבי לאקטוארים בבואם לחשב עתודת ביטוח בביטוח כללי לצורך הדוחות 

עמדת המפקח . הכספיים כך שישקפו באופן נאות והולם את ההתחייבויות הביטוחיות
  :את הקביעות הבאות, בין היתר, כוללת

ה כי קיים סיכוי סביר למדי פירוש" רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח" .1
")fairly likely (" - לפחות כי ההתחייבויות הביטוחית  75%הסתברות של , קרי

 .שנקבעה תספיק לכיסוי התחייבויות המבטח
על האקטואר לבחור , ככל שקיימת וודאות רבה יותר בהתאמת הנחות ומודלים .2

את צפי ) "Best Estimate"(את ההנחות והמודלים המתארים באופן הטוב ביותר 
 .מרווח בגין חוסר וודאות, באופן נפרד, לכך יש להוסיף. ההתחייבויות הביטוחיות

 ).מוצרים עם זנב התחייבויות ארוך(שיעור היוון תזרים התחייבויות  .3
כהגדרתם (לצורך חישוב מרווחים בגין חוסר הוודאות בענפים סטטיסטיים  -קיבוץ  .4

ך ניתן לקבץ את הסיכונים מכל שנות א, יש להתייחס לכל ענף בנפרד, )בחוזר
ניתן להתייחס לכולם כמקשה , בענפים שאינם סטטיסטיים. בענף) או נזק(החיתום 

 .אחת
קביעת גובה התחייבות ביטוחיות בגין פוליסות שנמכרו בפרקי זמן הסמוכים ליום  .5

 .הדיווח ולסיכונים לאחר יום הדיווח
  

יחד עם עמדת , הכספיים של התיקוןהקבוצה בוחנת את ההשפעה הכוללת על הדוחות 
שכן עמדת המפקח נמצאת בדיונים , בשלב זה לא ניתן להעריך את ההשפעה. המפקח

 .והבהרות בין חברות הביטוח לבין המפקח
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .6

  
  פירוט הרכב ההשקעות לפי בסיסי הצמדה  . 1

  
  2012, בדצמבר 31ליום 

  במטבע
  חוץ או  
  בהצמדה ח צמוד"בש  ח לא"בש  

  כ"סה  אליו  למדד  צמוד

  ח"אלפי ש

  619,096   -   -   619,096   מזומנים ושווי מזומנים

  8,531,399   2,698,950   2,129,293   3,703,156   נכסים סחירים

  4,544,247   1,144,540   3,110,954   288,753   נכסים בלתי סחירים

  13,694,742   3,843,490   5,240,247   4,611,005   סך הכל הנכסים
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
  במטבע

  חוץ או  
  בהצמדה ח צמוד"בש  ח לא"בש  

  כ"סה  אליו  למדד  צמוד

  ח"אלפי ש

  535,315   -   -   535,315   מזומנים ושווי מזומנים

  7,450,313   2,321,700   1,867,275   3,261,338   נכסים סחירים

  4,015,928   947,924   2,775,772   292,232   נכסים בלתי סחירים

  12,001,556   3,269,624   4,643,047   4,088,885   סך הכל הנכסים
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  

  )המשך( מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .6
  

   סיכון אשראי עבור נכסים בארץ  .2
  

  *)דירוג מקומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא   נמוך  
  **)כ "סה  מדורג  BBB -מ   Aעד   ומעלה   

  ח"אלפי ש
  :נכסי חוב בארץ

  2,039,780   -   -   -   2,039,780   אגרות חוב ממשלתיות
  1,954,284   87,241   33,796   937,486   895,761   סחירים –נכסי חוב אחרים 
  3,149,903   30,323   4,867   1,085,888   2,028,825   בלתי סחירים –נכסי חוב אחרים 

  7,143,967   117,564   38,663   2,023,374   4,964,366   סך הכל נכסי חוב בארץ

  680,705   -   -   334,050   346,655  ***)נכסי חוב בדירוג פנימי  –מזה 
  
  

נתוני חברת ". מדרוג"ו" מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   *)
כל דירוג כולל בתוכו את כל   .הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובליםמדרוג   

  +.Aועד  A-כולל  Aדירוג : לדוגמא, הטווחים
  

כ מייצג סיכון "טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי   **)
  .מירבי אשראי     
  

י חברה חיצונית ודורגו "נכסים שלא דורגו עכל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים    ***) 
  .פ מודל הדירוג הפנימי של החברה"ע
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( מידע בדבר השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה .6

  
  )המשך( סיכון אשראי עבור נכסים בארץ  . 2

  
  *)דירוג מקומי 

  2011, בדצמבר 31ליום 

AA  BBB  לא   נמוך  
  **)כ "סה  מדורג  BBB -מ   Aעד   ומעלה   

  ח"אלפי ש
  :נכסי חוב בארץ

  1,713,795   -   -   -   1,713,795   אגרות חוב ממשלתיות
  1,737,724   95,500   20,805   787,330   834,089   סחירים –נכסי חוב אחרים 
  2,799,039   42,432   80,742   635,284   2,040,581   בלתי סחירים –נכסי חוב אחרים 

  6,250,558   137,932   101,547   1,422,614   4,588,465   סך הכל נכסי חוב בארץ

  698,960   -   59,393   232,185   407,382  ***)נכסי חוב בדירוג פנימי  –מזה 
  
  

נתוני חברת ". מדרוג"ו" מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   *)
כל דירוג כולל בתוכו את כל   .הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובליםמדרוג   

  +.Aועד  A-כולל  Aדירוג : לדוגמא, הטווחים
  

כ מייצג סיכון "טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי  **)
  .מירבי ראי אש  

  
י חברה חיצונית ודורגו "שלא דורגו עכל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים   ***)  

  .פ מודל הדירוג הפנימי של החברה"ע
  

   ל"סיכון אשראי עבור נכסים בחו  .3
  

  (*)דירוג בינלאומי 

  2012, בדצמבר 31ליום 

  נמוך
A ומעלה  BBB    מ- BBB  כ "סה  לא מדורג(**  

  ח"אלפי ש

  731,083   50,247   181,169   484,097   15,570   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

נכסי חוב בדירוג  –מזה 
  115,248   -   -   115,248   -   ***)פנימי 

  
, S&Pידי המפקח - ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על"המקורות לרמת הדירוג בחו  *)

Moody's ו- Fitch.   
  

כ מייצג סיכון "טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המירבי  **)
  .מירבי אשראי     
  

י חברה חיצונית ודורגו "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  ***) 
  . פ מודל הדירוג הפנימי של החברה"ע    
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  )המשך( ניהול סיכונים  -: 37באור 
  
  )המשך( עבור חוזים תלויי תשואהמידע בדבר השקעות פיננסיות  .6

  
  )המשך( ל"בחוסיכון אשראי עבור נכסים   . 3

  
  

  (*)דירוג בינלאומי 

  2011, בדצמבר 31ליום 

  נמוך
A ומעלה  BBB    מ- BBB  כ "סה  לא מדורג(**  

  ח"אלפי ש

  834,333   18,712   138,165   480,929   196,527   ל"סך הכל נכסי חוב בחו

נכסי חוב בדירוג  –מזה 
  115,424   -   -   115,424   -   ***)פנימי 

  
  

, S&Pידי המפקח - ל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על"המקורות לרמת הדירוג בחו  *)
Moody's ו- Fitch.   

  
כ מייצג סיכון "טור סה, לפיכך. הערך בספרים מהווה קירוב לסיכון האשראי המרבי  **)

  .אשראי מרבי
  

י חברה חיצונית ודורגו "כל הסכומים המוצגים בשורה זו מייצגים נכסים שלא דורגו ע  ***) 
  . פ מודל הדירוג הפנימי של החברה"ע    
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 38באור 
  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .א

  
  :ההרכב

  
  

  בעל עניין   2012, בדצמבר 31ליום 
  וצדדים  
  קשורים  חברות   

  אחרים  (*)כלולות 
  ח"אלפי ש

  -    253,257   נכסי חוב בלתי סחירים
  6,878   -    זכאים ויתרות זכות

  -    416   התחייבויות פיננסיות
  

  
  בעל עניין   2011, בדצמבר 31ליום 

  וצדדים  
  קשורים  חברות   

  אחרים  (*)כלולות 
  ח"אלפי ש

  -    251,352   נכסי חוב בלתי סחירים
  4,452   -    זכאים ויתרות זכות

  -    418   התחייבויות פיננסיות
  
  

  :להלן הרכב ההלוואות לחברות כלולות  (*)
  

  בדצמבר 31ליום   ריבית %    

  2011  2012  שנתית  מטבע 

  ח"אלפי ש  נקובה  ההלוואה  החברה

Solangia LTD 12,875   3,435   8%+ יוריבור   יורו  

Solangia LTD 50,858   53,714   4.5%+ יוריבור   יורו  

Belltrend Menora Enterprises LTD 13,963   7,658   3%  יורו  

Yatelsis River Development LTD 69,449   72,647   3%+ יוריבור   יורו  

Yatelsis Development LTD 58,668   60,075   6%  דולר  

Surrey Street Limited Partnership 45,539   45,470   5.423%  ט"ליש  

Surrey Street Limited Partnership 10,258   12%  ט"ליש    -  
 253,257   251,352  

  
  

  .ההלוואות צפויות להיפרע בטווח של בין שנה לשמונה שנים מתאריך הדיווח
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  )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 38באור 
  
   עניין וצדדים קשוריםעסקאות עם בעלי   .ב

  
  

  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  בעל עניין  
  

  
  וצדדים

  קשורים  חברות   
  אחרים  כלולות

  ח"אלפי ש

  -    5,732     רווחים מהשקעות והכנסות מימון
  -    301     הכנסות ממתן שירותי ייעוץ

   6,033    -  
  

  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  בעל עניין  
  

  
  וצדדים

  קשורים  חברות   
  אחרים  כלולות

  ח"אלפי ש
  -    27,172     רווחים מהשקעות והכנסות מימון

  -    272     הכנסות ממתן שירותי ייעוץ

   27,444    -  
  
  

  2010, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  בעל עניין  
  

  
  וצדדים

  קשורים  חברות   
  אחרים  כלולות

  ח"שאלפי 

  -    7,356   הפסדים מהשקעות והכנסות מימון
  

חוזי השקעה או מוצרים פיננסיים , חוזי ביטוח, מידי פעם, נושאי משרה בחברה עשויים לרכוש
  . אחרים שהונפקו על ידי הקבוצה וזאת בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים לדוחות הכספיים באורים

  
 

 194

  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 38באור 
  
   ניהולייםהטבות לאנשי מפתח   .ג
  

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

2012  2011  2010  

  סכום  אנשים' מס  סכום  אנשים' מס  סכום  אנשים' מס

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  18,681   8   20,677   8   22,412   8   הטבות לטווח קצר

  תשלומים מבוססי מניות
  1,926   3   2,488   4   1,030   4   )לעיל 34ראה באור ( 

 23,442   23,165   20,607  
  

  ר דירקטוריון החברה"הסכם העסקת יו  )1    
  

 ועדת אישור קבלת לאחר( החברה של הכללית האסיפה אישרה 2007 ,בינואר 22 ביום
 בהתאם הדירקטוריון ר"יו של ההעסקה הסכם חידוש את) הדירקטוריון ואישור הביקורת
 ההסכם לפי. ריאלית תוספת ללא בלבד למדד בהצמדה עימו הקודם שבהסכם לתנאים
 לחברה שעלותו) השנתי השכר במסגרת, תמריץ לרבות( שנתי לשכר ר"היו זכאי, דאז המחודש

 השכר"( )2007צמוד למדד שפורסם בחודש ינואר ( ח“שאלפי  1,383 -כ של סך על תעלה לא
כל אחד מהצדדים  .שנהוג למנהלים בדרגת משרתותנאים נלווים כפי  בתוספת) "השנתי

 מיום בתוקף חודש ההסכם. ימים 60להסכם רשאי להביא לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב של 
, בהמשך להחלטת הדירקטוריון וועדת הביקורת. שנים חמש של לתקופה 2007 ,בינואר 1

בתיקון  ר"היום להתקשר ע, 2010 ,באוקטובר 28ביום , אישרה האסיפה הכללית של החברה
ר דירקטוריון החברה והפסקת כהונתו "להסכם העסקתו שעניינו עדכון הגדרת תפקידו כיו

שנים ממועד  חמשוכן הארכת תוקפו של הסכם ההעסקה האמור כך שיסתיים בחלוף , ל"כמנכ
  .  אישור האסיפה הכללית כאמור

לחוק ) 1)(א(275וסעיף  16יצויין כי תוקף העסקה מוגבל לשלוש שנים בהתאם להוראות תיקון 
  .החברות

  
  

  ר דירקטוריון מנורה ביטוח"יוכ המכהן גם ל החברה "הסכם העסקת מנכ  )2    
  

 הודעה עם 2003 מאוגוסט החל שנים 15 של לתקופה הינו ל החברה"עם מנכ ההעסקה הסכם
 אלא אם כן פעם בכל לשנה ההסכם יחודש, האמור המועד לאחר. חודשים 12 של מוקדמת
 1%ל צמוד למדד בתוספת ריאלית של "שכרו של המנכ. חידושו אי על מהצדדים מי הודיע
 4% של הקצאה שעיקרה מניות תכנית אושרה ההעסקה להסכם ובנוסף במקביל. לשנה

 2011בחודש יולי  )).ב(34ראה באור ( החברה למניות להמרה הניתנים ביטוח מנורה ממניות
השתתפות בחבות המס של החברה ושל מנורה ביטוח  אושרה על ידי האורגנים המוסמכים

סכום גובה וזאת ב 2004 - ו 2003בגין הדיבידנד שחולק בשנים החברה  ל"מנכהנוספת של 
או /ותוך התחייבות כלפי רשות המסים כי החברה ו מנורה ביטוחשל בלבד סכון במס יהח

   .ל כהוצאה"לנכות את תשלומי הדיבידנד הנ, בעתיד תדרושנהמנורה ביטוח לא דרשו ולא 
  
 של בסך קבוע שנתי למענק ,השוטף לשכר מעבר ,ל החברה"מנכ זכאי ההעסקה הסכם פי על 

 . ולתנאים נלווים כפי שנהוג למנהלים בדרגת משרתו )2003יוני  צמוד למדד( ח“ש אלפי 561
 ל החברה "מנכ זכאי יהיה) פוטרות בנסיבות שלא( מעביד עובד יחסי סיום של במקרה, בנוסף

 שלו המנהלים ביטוחי בפוליסות לזכותו שנצברו הפיטורין פיצויי מרכיב על 50% של לתוספת
 הבשילה טרם לגביהם שזכאותו מניות בגין שנצבר הדיבידנד לסכום השווה בסכום למענק וכן
   .שיחול מס כל בניכוי, התכנית תנאי פי על
  

ל להמשך תשלום "במקרה של סיום יחסי עובד מעביד עקב פיטורים יהיה זכאי המנכ, בנוסף
   .של שנתייםהשכר והתנאים הנלווים בתמורה להתחייבותו לאי תחרות בתקופה 
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  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 38באור 
  
  )המשך(  ניהולייםהטבות לאנשי מפתח   .ג
    
  במנורה ביטוח ובמבטחים פנסיה, חברהמדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה ב  )3    

  
תוכנית , מנורה ביטוח ומבטחים פנסיה נים שלדירקטוריוהאישרו  2010, דצמבר בחודש

וזאת לאחר קבלת המלצות , במנורה ביטוח ובמבטחים פנסיה, תגמול לנושאי משרה בחברה
תכנית התגמול כוללת ארבעה רבדים של  .לפי העניין, ועדת הביקורתוממועדת התגמול 

) יחידות תגמול(תגמול טווח ארוך ) 4( - ו; בונוס)  3(; תנאים נלווים) 2(; שכר בסיס) 1: (תגמול
ניות התגמול מדי. )לעיל 34לפרטים נוספים ראה באור ( )מדיניות התגמול הכוללת -  להלן(

מנורה והדירקטוריונים של תחול לגבי נושאי משרה אשר הוגדרו על ידי דירקטוריון החברה 
משרה  יבחברה או נושא יםדירקטור, ל החברה"מנכאינה כוללת את ו, ביטוח ומבטחים פנסיה

  .לבעל השליטה בחברה שהינם צד קשור
  

אשר הראשון שבהם הינו קביעת סכום הבונוס הכולל אשר , מודל הבונוס כולל שני שלבים
הבונוס בין תקציב והשלב השני הינו חלוקת , )הבונוס תקציב - להלן (יחולק בשנה מסויימת 

  . נושאי המשרה
  

  קביעת תקציב הבונוס - ' שלב א  )א  
  

מדידת ). יעד הרווח -להלן (לפני מס  החברהייקבע יעד רווח ממוצע של , בכל שנה
על בסיס (החברה השגת יעד הרווח תתבצע על ידי חישוב ממוצע משוקלל של רווחי 

כאשר לכל שנה יינתן שיעור אחר במשקל , על פני שלוש שנים, )לפני מס, מאוחד
  .חישוב יעד הרווח

           
 75%בשיעור של  תנאי הסף לחלוקת בונוס בשנה מסויימת הינו עמידה ביעד הרווח

למעט בונוס אשר יוחלט על (לא ישולם בונוס , מיעד הרווח 75%מובהר כי עד . לפחות
מיעד  75%כאשר מעל , )מתקציב הבונוס 20%ל למצטיינים בשיעור של עד "ידי המנכ

הרווח יוקצב לצורך חלוקת בונוס סך השווה לשיעור שייקבע מיעד הרווח ועד לתקרה 
  .מיעד הרווח 150%של 

  
  חלוקת הבונוס לנושאי המשרה -' בשלב   )ב  
  

ייקבע לכל נושא משרה פוטנציאל , על מנת לחלק את סל הבונוס בין נושאי המשרה
ביעדים ביחס לאותו נושא ) 100%(עבור עמידה מדוייקת ) בונוס מטרה -להלן (בונוס 

  .והכל כנגזרת של מספר משכורות, ובונוס מקסימלי, משרה כמפורט להלן
  

היחידה , האגף, החברה - אי המשרה יימדדו על ביצועיהם ברמות מידה שונות נוש
  .וביצועים אישיים על פי הערכת מנהל

  
. הרכיבים הרלוונטיים והמשקל לכל רכיב, לכל נושא משרה ייקבעו רמות המדידה

 10% -יצויין כי לא ייקבעו יותר מחמישה רכיבים לנושא משרה ולא יינתן משקל נמוך מ
) מקצועית/עסקית(רמת היחידה , בין היתר חלוקת המשקולות בין רמת החברה .לרכיב

ייקבעו בהתאם למידת החשיבות וההשפעה של נושא המשרה על , והערכת מנהל
  .פעילות מנורה ביטוח ומבטחים פנסיה

  
כאשר לכל רכיב ייקבע סולם ציונים לפיו יחושב , הבונוס יחושב עבור כל רכיב בנפרד

  .בונוסים שיחושבו בגין כל אחד מהרכיבים יהווה את הבונוס הכוללסך ה. הבונוס
  

  .סכומי הבונוס לא ייחשבו כחלק מהשכר ולא תבוצענה בגינם הפרשות סוציאליות    
  

דירקטוריוני מנורה ביטוח ומבטחים פנסיה יהיו אמונים על תהליכי הפיקוח והבקרה 
ונות אשר אושרו כאמור כאשר הבונוס יחושב בהתאם לעקר, של מדיניות התגמול
בעת אישור הבונוס על ידי . והדירקטוריונים ועדת התגמול, ל"ויובא לאישור המנכ
יוצג מידע מפורט בנוגע לאופן חישוב תקציב הבונוס וחלוקתו , הדירקטוריון כאמור

  .לנושאי המשרה השונים
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  )המשך( צדדים קשוריםבעלי עניין ועם ועסקאות יתרות   -: 38באור 
  
  הטבות לצדדים קשורים ולבעלי עניין אחרים  .ד
  

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2012  2011  2010  

  סכום  אנשים' מס  סכום  אנשים' מס  סכום  אנשים' מס

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  דמי ניהול לשאינם
  מועסקים בחברה 
  1,653   7   1,986   8   2,100   8   או מטעמה 

  
  
  הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין   .ה

    
  תנאי העסקאות עם צדדים קשורים    

  
של החברה נעשה עם צדדים קשורים ובעלי עניין במהלך  חלק מפעילותה הכספית והביטוחית    

אינן נושאות ריבית , יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות. העסקים הרגיל ובמחירי שוק
 לשנים. לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם. ויישובן יעשה במזומן

החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים  2010- ו 2011 ,2012, בדצמבר 31 מיםבי ושהסתיימ
  .בגין סכומים לקבל מצדדים קשורים
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  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 38באור 
  

  
  ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  .ו    

  
לאחר אישור ועדת הביקורת (אישרה האסיפה הכללית של החברה  2011באוקטובר  10ביום 

חידוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי ) בהתאמה, 2011באוגוסט  28וביום  25והדירקטוריון ביום 
לכל אחת מהחטיבות העסקיות  דולר מיליוני 15 של אחריות בגבול, המשרה בחברה ובחברות הבנות

 בגבול בקבוצההעסקיות  החטיבות לכללראשונה  מטריה בפוליסת משותף כיסוי בתוספת, בקבוצה
לכלל החטיבות , ובתוספת כיסוי משותף בפוליסת מטריה נוספת דולר מיליוני 30 של אחריות
ושרה עסקת מסגרת לפיה ניתן אישור א, בנוסף .נוספים מיליוני דולר 30בגבול אחריות של , בקבוצה

והחטיבות העסקיות עבור החברה  ,מראש להתקשרות החברה לשם חידוש הפוליסות האמורות לעיל
כפי שיכהנו בחברה ובחברות , אשר יחולו לגבי נושאי המשרה והדירקטורים, הנוספות בקבוצה
בתנאים ( או קרוביהםלרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה , השונות מעת לעת

במשך , יעשה מדי שנהכאמור חידוש הפוליסות . )זהים לתנאי הפוליסה של כלל נושאי המשרה
ובכפוף לכך כי הפרמיה ) 2011-2012שנת ( "שנת הבסיס"תקופה של שלוש שנים ממועד תחילת 

תהיה  בכל שנה בה תחודשנה פוליסת הבסיס ופוליסת המטריה הראשונה והשנייה, השנתית הכוללת
לכלל החטיבות  לכל שנה מהפרמיה הכוללת 20%הפרמיה המצרפית בתוספת שנתית של עד 

וכן כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו עבור כל שנה בה תחודשנה פוליסות , בקבוצה
  . האמורתנאי ה םתואהחידוש כי , כאמורהביטוח 

 
  התחייבות לשיפוי  נושאי משרה ודירקטורים  .ז
  

 קבלת לאחר( החברה של הכללית האסיפה אישרה 2007 ,בינואר 22 וביום 2005 ,בנובמבר 24 ביום
 ונושאי לדירקטורים לשיפוי והתחייבות פטור כתב מתן) הדירקטוריון ואישור הביקורת ועדת אישור
 הפטור כתב. המועסקים בחברות הקבוצה וקרוביו ר הדירקטוריון"יו ובכללם בחברה משרה

 ההתחייבות ואילו החברות בחוק זה לעניין הקבועות למגבלות בהתאם הינו החברה שהעניקה
 השיפוי מקבלי לכלל דולר מיליוני 30 - ול משרה לנושא דולר מיליוני 25 של לסך מוגבלת לשיפוי
 שלה הכספי הדוח לפי החברה של העצמי מההון 25% על השיפוי יעלה לא, מקרה ובכל בודד באירוע
 . השיפוי מתן ערב
ביום לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת (אישרה האסיפה הכללית של החברה  2012 ,בינואר 5 ביום

להעניק כתב ) 2011 ,בדצמבר 29 -ו 2011 ,בנובמבר 24ואישור הדירקטוריון בימים  2011 ,בנובמבר 21
כתב השיפוי : "להלן(ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בחברה "התחייבות לשיפוי חדש ליו

סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה בגין אירוע , בהתאם לכתב השיפוי החדש ").דשהח
בגין אותו אירוע לכלל , יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הקבוצה, אחד

סכום השיפוי אשר בו תחוב החברה כלפי נושא , כמו כן. מיליון דולר 30לא יעלה על , נושאי המשרה
יחד עם כל סכום שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת , רה אחד בגין אירוע אחדמש

סכום , בכל מקרה. מיליון דולר 25לא יעלה על , בגין אותו אירוע, מכוח כתב שיפוימבטחים מנורה 
לאחר הפחתות של תגמולי ביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי פוליסות ביטוח ) נטו(השיפוי 

או בשל סכום השיפוי ששולם על ידי , אם רכשה, לפי שיקול דעתה, שאי משרה שרכשה החברהנו
לא , או לקרוביו/ו ר הדירקטוריון"החברה בגין אותו אירוע מכוח כתבי שיפוי קודמים שהוענקו ליו

 .ערב מתן השיפוי, מההון העצמי של החברה לפי הדוח הכספי שלה 25%על , בכל מקרה, יעלה
ובלבד שסך , אם וככל שהוענק, י כתב השיפוי החדש בא להוסיף על כל כתב שיפוי קודםכ, יצויין

  . השיפוי לא יעלה על המגבלות המפורטות לעיל
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    התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
  
  תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות    .א

  
. האחרונות ניכר גידול בהיקף הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות המוגשות נגד הקבוצהבשנים 

לרבות כנגד חברות העוסקות , כחלק מגידול כללי של בקשות לאישור תובענות כייצוגיות בכלל, זאת
 2006-ו"תשס, אשר נובע בעיקרו מחקיקת חוק תובענות ייצוגיות, בתחומי העיסוק של הקבוצה

מגמה זו מגדילה באופן מהותי את פוטנציאל החשיפה של הקבוצה "). ות ייצוגיותחוק תובענ("
   .להפסדים במקרה של אישור תביעה ייצוגית כנגדה

  
תובענה ייצוגית ניתן להגיש בתביעה כמפורט בחוק האמור או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת 

ההגדרה של תביעה שבגינה ניתן , 2006 כי החל משנת, יצוין. כי ניתן להגיש בגינה תובענה ייצוגית
הינה הגדרה רחבה הכוללת כל עניין שבין , להגיש בקשה לאישורה כייצוגית כלפי חברות הקבוצה

על מנת שבקשה לאישור תובענה . בין אם הצדדים התקשרו בעסקה ובין אם לאו, חברה ללקוח
כי ) 2(של עילת תביעה אישית  קיומה) 1: (בין היתר, ייצוגית תאושר על התובע הייצוגי להוכיח

כי עילת התביעה ) 3(לזכיית התובע בתביעתו  ההעילה מבוססת דיה כדי כך שמתקיים סיכוי לכאור
מעוררת שאלה מהותית של עובדה או משפט המשותפות לכלל הקבוצה המיוצגת וקיימת אפשרות 

היא הדרך היעילה התובענה הייצוגית ) 4(סבירה שהשאלות המשותפות יוכרעו לטובת הקבוצה 
  .התאמת התובע ובא כוחו לייצג את הקבוצה המיוצגת) 5(וההוגנת לבירור המחלוקת 

  
בקשות לאישור תובענות כייצוגיות מוגשות באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות 

 ,ראשית: י בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות נחלק לשני שלבים עיקרייםנההליך הדיו. ייצוגיות
). בהתאמה ,"שלב האישור" -ו" בקשת האישור("שלב הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית 

על החלטה בשלב . תם שלב הדיון ברמה הייצוגית -במידה ובקשת האישור נדחית באופן חלוט 
במידה ובקשת האישור , בשלב השני. האישור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לערכאות הערעור

   ").שלב התובענה כייצוגית("התובענה הייצוגית לגופה תתברר , מתקבלת
  

במסגרת המנגנון לפי . על פסק דין בשלב התובענה כייצוגית ניתן להגיש ערעור לערכאות הערעור
הן בשלב האישור , הסדרים ספציפיים לעניין הסכמי פשרה, בין היתר, חוק תובענות ייצוגיות קיימים
הסדרים לעניין הסתלקות התובע מבקשת האישור או מהתובענה וכן , והן בשלב התובענה כייצוגית

   .הייצוגית
  

 23 -ו ,1-19בגין התובענות הייצוגיות והבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטות בסעיפים 
לפי (מבטחים פנסיה ושומרה ביטוח ,  מנורה ביטוח, ת החברהולהערכת הנהל, אשר בהן, להלן

יותר סביר מאשר לא , על חוות דעת משפטיות שקיבלו, ין היתרהמתבססת ב) המקרה והעניין
)"More likely than not" (מבטחים פנסיה ושומרה ביטוח , מנורה ביטוח, כי טענות ההגנה של החברה

. לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, תתקבלנה והבקשות לאישור התובענות כייצוגיות תידחנה
יותר סביר כי טענות , כולה או חלקה, ביחס לתביעה, בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות בהן

ידי - נכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי החשיפה המוערכת על, ההגנה של החברות תידחנה
  .חברות אלו

  
במקום בו נדרשו , עת משפטיות שקיבלוהמתבססת בין היתר על חוות ד, להערכת הנהלת החברות

  . ידן-נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות לכיסוי החשיפה המוערכת על, הפרשות
  

, ובכלל זה כנגד מבטחים פנסיה וחברות בנות  נוספות, בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות
העריך את סיכויי לא ניתן בשלב ראשוני זה ל, להלן 25 - ו 24, 22עד  20המפורטות בסעיפים 

  .ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגין תובענות אלו, הבקשות
תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית תיחשב כמהותית אם הסכום הנתבע , כי לעניין באור זה, יצוין
  .ח"מיליוני ש 15עולה על סך של , בה

  
  :מהותיות בענות כייצוגיותלהלן פירוט הבקשות בגין תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תו  

  
בקשת "(הוגשה כנגד מנורה ביטוח תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית  2005, בנובמבר 21ביום   .1

עניינה של התובענה הוא בפרשנות נספח לפוליסות ביטוח חיים המתייחס לכיסוי ). "האישור
הטענה המרכזית בתובענה הינה כי ). "נספח נכות תאונתית"(ביטוחי בגין נכות תאונתית 

מנורה ביטוח מסייגת את חבותה בכל הקשור לכיסוי ביטוחי בגין נכות תאונתית הכלול 
, וזאת דרך חישוב תגמולי הביטוח שלא בהתאם להוראות הנספח, בנספח נכות תאונתית

 חובת הגילוי הקבועה בחוק הפיקוחהסכם הביטוח ואת ולפיכך מפרה מנורה ביטוח את 
  .גם בבחינת הטעיה, לפי הטענה, פעולה שהינה, והתקנות שהותקנו מכוחו
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  )המשך( .1
 

ידי התובע הינו תשלום הפער בין סכום הפיצוי המגיע לו לטענתו לפי -הסעד המבוקש על    
וזאת , פרשנותו את הפוליסה ובין סכום הפיצוי ששולם לו בפועל לפי פרשנות מנורה ביטוח

סכום התביעה האישית של התובע הועמד על . חברי הקבוצה המיוצגתלגבי כלל המבוטחים 
שלגבי כלל חברי הקבוצה אין בידי התובע נתונים המאפשרים בעוד , ח"ש 17,599סך של 

קח התלונה בעניין העולה בתובענה שהגיש המבקש למפ. עריכת אומדן של הנזק הכולל
כי על , נקבע) "ההכרעה"( 2006, במאי 17מיום  ובהחלטת סגנית המפקח, נמצאה מוצדקת

פי הפוליסה בדרך - עלאת תגמולי הביטוח , מנורה ביטוח לחשב ממועד ההכרעה ואילך
על הכרעה זו . שנקבעה בהכרעה ולא בדרך בה נהגה מנורה ביטוח לחשב את תגמולי הביטוח

 22ביום . 2006, באוקטובר 30הגישה מנורה ביטוח ערעור ביום שיושמה על ידי מנורה ביטוח 
  . ללא צו להוצאות, בהסכמהעל הכרעת המפקח הוחלט על מחיקת הערעור , 2012, באוקטובר

  
ניתנה החלטה המאשרת את בקשת האישור בהתאם לעילות ולסעדים  2009, בינואר 11ביום   

קבע בית המשפט , ל"במסגרת בקשת רשות הערעור הנ, 2012, ביולי 5ביום . כמפורט בהחלטה
העליון כי התובענה תאושר כייצוגית בכל עילות התביעה שנקבע בהחלטת בית המשפט 

כאשר הסעד היחיד שידון בשלב בירור התובענה הייצוגית " ההטעיה"למעט עילת , המחוזי
  . ן לו התובעהינו השלמת תגמולי הביטוח ששולמו לסכום שטוע

  
גם כנגד חברות ביטוח נוספות -כמו, הוגשה כנגד מנורה ביטוח 2008, בינואר 3ביום   .2

עניינה של התובענה הוא ). "הבקשה"(תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , )"הנתבעות"(
בדרישה להחזר סכומים שנטען כי נגבו ביתר ושלא כדין בגין מרכיב תשלום בפוליסות 

הגביה ביתר נובעת הן מגביה בשיעור העולה על , פי הטענה-על". תת שנתיות"המכונה 
חלקים או תשלומים בפוליסה  בגיןשנתיות - הן בשל גביית מרכיב התת, השיעור המותר

כגון בגין חלק החיסכון בפוליסה או בגין תשלום המכונה (אינו אמור לחול עליהם  שהתשלום
והכל , וכן בשל גביית המרכיב האמור בפוליסות שאינן פוליסות ביטוח חיים") גורם פוליסה"

הדין הפרת הוראות : עילות התביעה העיקריות הנטענות הן. בניגוד להנחיות המפקח
  . ית עושר ולא במשפטחוסר תום לב ועשי, הרלבנטיות

  
וכן צו עשה , התת שנתיות שנגבה שלא כדין ידי התובעים הינו החזר סכום-הסעד המבוקש על  

הנזק האישי של כל התובעים ביחד . המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן כמתואר לעיל
נגד בעוד שסכום התביעה הכולל כ) בגין שנת ביטוח אחת(ח "ש 1,683 - הוערך בסך כולל של כ

 - ידי התובעים בסך של כ-חושב והוערך על) השנים האחרונות 7בגין תקופה של (כל הנתבעות 
והכל , ח"מיליון ש 229 - מתוכם יוחס למנורה ביטוח סך נזק כולל של כ, ח"מיליארד ש 2.3

מנורה ביטוח הגישה תגובתה . בהתבסס על הערכות והנחות שהניחו התובעים לענין זה
  .לבקשה

  
תובענה ובקשה ") הנתבעת("הוגשה כנגד מנורה ביטוח בבית הדין לעבודה  2008, באפריל 14ביום   .3

, לפי הטענה, של התובענה הוא עניינה"). הבקשה"או /ו" התובענה(" לאישורה כתובענה ייצוגית
. 2001לפני שנת  שהופקו, "מנהלים ביטוחי"בהפליה לרעה של נשים במסגרת פוליסות המכונות 

בגמלא חודשית , בהגיען לגיל הפרישה, הנתבעת נוהגת לזכות נשים מבוטחות, פי הטענה- על
כי תוחלת החיים של נשים גבוהה  בנימוק, מבוטח גבר בעל נתונים זהים שמקבלנמוכה מזו 

בשיעור זהה לזה שהיא " ריסק"הנתבעת גובה מנשים פרמיית , לפי הטענה, לעומת זאת. יותר
יש , לטענת התובעת, בכך. מותה של נשים הינם נמוכים בהרבהעל אף ששיעורי הת, גובה מגברים

   .משום הפליה אסורה מאחר והנתבעת מבחינה בין המגדרים כאשר ההבחנה פועלת לטובתה
  

התובעת טוענת כי לאור היקף . לטענתה, התובעת איננה מציינת את הנזק האישי שנגרם לה
גרם לכלל חברות הקבוצה מוערך הנזק שנ) המוערך על ידה בעשרות אלפי נשים(הקבוצה 

הפרת ; הפליה בניגוד לחוק איסור הפליה ,בין היתר, עילות התביעה הן. ח"במאות מיליוני ש
תנאי "הפרת חוק הגנת הצרכן וקביעת ; עשיית עושר ולא במשפט; הוראות חוק הפיקוח

ן יקבע ידי התובעת הינם כי בית הדי-הסעדים העיקריים המבוקשים על. בחוזה אחיד" מקפח
וכל הוראה בפוליסה , מנוגדת לדין, לפי הטענה, ההפליה בה נוהגת הנתבעת) א: או יורה כי/ו
בידי התובעת ויתר חברות ) ב; בטלות ומבוטלות -או כל פעולה מכוחה של הפליה זו /ו

להשוות את מקדמי הגמלא למבוטחת אישה ) 1: הקבוצה הזכות לבחור בין החלופות הבאות
הפחתה רטרואקטיבית ופרוספקטיבית של סכומי ) 2. מבוטח גבר באותו גיללאלה הנוהגים ל

, הריסק שנגבו מהתובעת בפוליסה נשוא התובענה ויתר המבוטחות בפוליסה מסוג זה
כאשר הסכומים שיופחתו יצורפו , והעמדתם על סכומי הריסק הראויים למבוטחת אישה

ת מבקשת מבית הדין להתיר פיצול התובע, כמו כן. לסכומי הצבירה  לחיסכון של התובעת
. סעדים כך שניתן יהיה לתבוע בנפרד את הפיצוי ללא הוכחת נזק כקבוע בחוק איסור הפליה

הגישו הנתבעות בקשה לסילוק  2012, בינואר 3ביום . מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה
את הבקשה ניתנה החלטה הדוחה  2012, ביולי 12ביום . התובענה על הסף מחמת התיישנות

  ). ללא צו להוצאות(לסילוק על הסף 
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תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , )"הנתבעת"(הוגשה כנגד מנורה ביטוח  2008, באוגוסט 3ביום   .4

באי תשלום שיפוי למבוטחי הנתבעת בביטוחי , לפי הטענה, של התובענה עניינה). "התובענה"(
 1פי דרישתה תוך הפרת הוראות סעיף - בגין הנזק שנגרם לאמצעי המיגון שהותקן ברכב על, רכב

 1986- ו"התשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
קיבל קשים התובעים לייצג הינה כל מבוטח אשר הקבוצה אותה מב). "הפוליסה התקנית"(

 4תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב פרטי או מסחרי עד  ,2004, באפריל 1החל מיום , ממנורה ביטוח
או חלק מתגמולי /אובדן להלכה או גניבה ולא קיבל את כל ו, לרבות בשל אובדן גמור, טון

  .  הביטוח בגין אובדן או נזק שנגרם לאמצעי המיגון כאמור
  

ח ובהסתמך על נתונים מדוחותיה הכספיים "ש 550התובע העמיד את נזקו האישי על סך של 
העריך את הנזק הכולל לקבוצה כהגדרתה , מנורה ביטוח ועל חישובים שביצע לעניין זה של

עילות התביעה הנטענות הינן הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא . ח"מיליון ש 23 -לעיל בכ
הסדר פשרה בין התובע הייצוגי , נחתם והוגש לאישור בית המשפט 2012, ביולי 2ביום . במשפט

  .  לבין הנתבעת וחברות ביטוח נוספות שנתבעו בתביעות דומות
  
תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית , הוגשה כנגד מנורה ביטוח 2008, בנובמבר 2ביום   .5

עניינה של התובענה ). "הבקשה"או /ו" התובענה"( 2006- ו"התשס, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות
- א"התשמ, לחוק חוזה ביטוח) ג(56 - ו) א(56, 67, 65בהפרה לכאורה של סעיפים , לפי הטענה, הינה
, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ) א(12סעיף , 1981

על , לתגמולי ביטוח' מוגשת תביעת צד ג המורים כי מקום בו, והוראה של המפקח 1986- ו"התשמ
, את מלוא הסכומים שהמבוטח צריך היה לשלמם בשל מקרה הביטוח' המבטח לשלם לידי צד ג

' או להשיב לצד ג/ביטוח נמנעת מלשלם ו מנורה, לטענת התובע. לרבות את שכר טרחת השמאי
אדם אשר היה זכאי הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה כל . את מלוא שכר טרחת השמאי

או תגמולי ביטוח בשל נזק לרכב במהלך שבע השנים /כספים ו', כצד ג, ביטוחמנורה לקבל מ
את  מלוא הסכום ששילם בגין  שכר , או שילמה לידיו/ח לא השיבה ומנורה ביטוו, האחרונות

ך את ומערי ,ח"ש 1,350התובע מעמיד את נזקו האישי על סך של  .או חלק ממנו/טרחת  השמאי ו
 8ביום . מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה. ח"מיליוני ש 20 - סך הנזק לקבוצה כולה בכ

 21ביום  .המאמצת את עיקרי טענות הנתבעות, הוגשה בתיק עמדת המפקח 2011, בדצמבר
את בקשת התובע להסתלק מהבקשה ) א"ת(אישר בית המשפט המחוזי  2013בפברואר 

  . ובכך הסתיימה התובענה, יתלאישור תוך דחיית תביעתו האיש
  
" התובענה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , הוגשה כנגד מנורה ביטוח 2009, באפריל 1ביום   .6

עניינה של התובענה הינו פוליסות ביטוח בריאות הכוללות זכות לקבלת "). הבקשה לאישור" וא
לא השתתף במימון  מטעם קופת החולים במקרים בהם המבטח" 17טופס "מחצית ערכו של 
ל "הטענה המרכזית בתובענה הינה כי בכל הקשור לכיסוי הנ. פי הפוליסה- ניתוח המכוסה על

הנתבעת מחשבת את תגמולי הביטוח באופן המפחית את סכום התגמולים המגיע לתובעת 
. ולחברי הקבוצה לפי הבנתה וזאת תוך הטעיה של המבוטחים והפרת חוזה הביטוח בניגוד לדין

ח ומעריכה את סך הנזק לקבוצה כולה בסך "ש 2,420עת מעמידה את נזקה האישי על סך של התוב
אישר בית המשפט את הבקשה לאישור בעילה  2012, באוגוסט 16ביום . ח"מיליון ש 10העולה על 

של הפרת חוזה וקבע כי הסעדים שיתבררו הם סעד של השבת תגמולי ביטוח למבוטחים שעברו 
וצו המחייב את מנורה ביטוח לפעול מעתה ואילך , ומן על ידי הנתבעתניתוח פרטי שלא מ

ניתנה  2013 ,בפברואר 4ביום . ")החלטת האישור(" בהתאם לפרשנות התובעת את הפוליסה
ש העליון הדוחה את בקשת רשות הערעור שהגישה מנורה ביטוח על החלטת "החלטת ביהמ

ות כל טענותיה היה ויוגש ערעור על פסק הדין תוך שהוא מציין כי למנורה ביטוח שמור, האישור
  . הסופי בתובענה זאת מבלי להתייחס לסיכויי הערעור

  
בקשה לאישור הגשת תובענה , התקבלה במשרדי החברה ומנורה ביטוח 2011, בפברואר 13ביום   .7

. וכן עותק מהתובענה הנגזרת אשר הוגשה על ידי בעל מניות בחברה") הבקשה לאישור("נגזרת 
או במחדליהם של נושאי משרה בכירים במנורה /במעשיהם ו, כנטען בה, עניינה של הבקשה
, 2012, בפברואר 19ביום . ות שהעניקה מנורה ביטוח ללא בטחונות כביכולביטוח ביחס להלווא

הגישו הצדדים לבית המשפט הודעה מוסכמת ובקשה למתן תוקף של פסק דין להסכמות אליהם 
ח "מליון ש 13.8יועבר סך של , על בסיס המלצות בית המשפט לפיה, בין היתר, הגיעו הצדדים
וכי סכום הפשרה ימומן ממקורותיה ) והמוכחשים(הנטענים  לצורך הטבת נזקיה, למנורה ביטוח

של החברה וממקורות מבטחי נושאי המשרה כנגדם מכוונת התובענה הנגזרת בשיעור שיוסכם 
ניתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה ומעניק לו  2012, במאי 29ביום ). "פשרהההסדר "( ביניהם

 8.8העברת סך של , אישר דירקטוריון החברה, של הסדר הפשרה לצורך יישומו .תוקף של פסק דין
ח "ש 1מניות רגילות  1,251וזאת כנגד הקצאת , כהשקעה, למנורה ביטוח, במזומן, ח"מיליוני ש

ראה , לפרטים נוספים. 2012ההקצאה בוצעה בפועל במהלך חודש אוגוסט . של מנורה ביטוח. נ.ע
 . לדוח הכספי 15גם באור 
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
  
 )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות    .א

  
. לעיל 6תובענה דומה לזו המפורטת בסעיף הוגשה כנגד שומרה ביטוח  2010, בינואר 24ביום   .8

 29 - ומעריך את סך הנזק לקבוצה כולה בכ, ח"ש 6,500התובע מעמיד את נזקו האישי על סך של 
נחתם והוגש לאישור  2012, ביולי 2ביום  .שומרה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה .ח"מיליוני ש

ברות ביטוח נוספות שנתבעו הסדר פשרה בין התובע הייצוגי לבין הנתבעת וח, בית המשפט
  .בתביעות דומות

  
גם כנגד שלוש חברות ביטוח נוספות - הוגשה כנגד מנורה ביטוח כמו 2010, באפריל 11ביום   .9

עניינה של התובענה הוא "). הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית , ")הנתבעות("
, מבוטחים(י בעלי זכויות בהם בטענה לפיה הנתבעות המחזיקות כספים שלא נדרשו על יד

מפרות לכאורה חובות המוטלות עליהן לאיתור אותם בעלי זכויות ואף לא , )או יורשים/מוטבים ו
זאת תוך התעשרות שלא כדין , מעבירות את הכספים בהגיע המועד לכך לידי האפוטרופוס הכללי

. כספים שלא נדרשובשל גביית דמי ניהול בשיעור העולה על המותר או מתשואה שמניבים ה
, כל בעלי הזכויות בנכסים המצויים בידי הנתבעות - הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה 

. ואשר הנתבעות לא הביאו לידיעתם את דבר היותם בעלי נכסים כאמור, באחריותן או בשליטתן
חוסר , טעיהה, הפרת הוראות המפקח, הפרת חובה חקוקה, בין היתר, עילות התביעה הנטענות הן

הסעד המבוקש . הפרת חובת נאמנות ועשיית עושר ולא במשפט, רשלנות, הפרת חוזה, תום לב
על ידי התובעים הינו מתן צווים מתאימים שיחייבו את הנתבעות לקיים את הוראות המפקח 

השבה של כספים שנגבו שלא כדין ומינוי בעל תפקיד לצורך , ל"בעניין איתור בעלי הזכויות הנ
סכום התביעה על פי . פת הצווים שנתבקשו כאמור או מתן סעד אחר לטובת הקבוצהאכי

הגיש  2012, בספטמבר 23ביום . מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה. התובענה לא ניתן להערכה
היועץ המשפטי לממשלה הודעה בקשר לתיק שבנדון תוך פירוט עיקרי ההסדרה החדשה בנושא 

ותוך ציון העובדה כי , יף ההסדרה הקיימת נשוא התובענה הייצוגיתאיתור מוטבים שנועדה להחל
  .אינו מביע עמדה בכל הנוגע לבקשה גופה

  
גם כנגד ארבע חברות ביטוח נוספות - כמו, הוגשה כנגד מנורה ביטוח 2010, באפריל 19ביום   .10

וא בטענה עניינה של התובענה ה"). הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , ")הנתבעות("
הדבר קורה לרוב לאחר שנגבתה כבר פרמיה בגין , מסיבה כלשהי, לפיה כאשר מפסיק ביטוח

לקבל החזר בגין החלק היחסי של החודש , לפי הטענה, החודש השוטף ולמרות שהמבוטח זכאי
אותו  משיבותאין הנתבעות משיבות למבוטחים את החלק היחסי של הפרמיה החודשית או שהן 

או שהיה /כל מי שהוא ו - הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה . נלייםבערכים נומי
או יורשו ) למעט פוליסת ביטוח רכוש(מבוטח אצל מי מבין הנתבעות בפוליסת ביטוח כלשהיא 

י המבוטח "של מבוטח כאמור ופוליסת הביטוח הופסקה מסיבה כלשהיא בין אם עקב ביטולה ע
עילות . מיליון מבוטחים 2 - להערכת התובעים הקבוצה מונה כ. ובין אם עקב קרות אירוע ביטוח

 ,הטעיה, חוסר תום לב, הפרות חוק הפיקוח וחוק חוזה הביטוח, בין היתר, התביעה הנטענות הן
  . ועשיית עושר ולא במשפט, מצג שווא

 או שלא/הסעד המבוקש על ידי התובעים הינו החזר סכום הפרמיות העודפות שנגבו שלא כדין ו  
וכן צו עשה , או של הפרשי שערוך שלא שולמו לכאורה לחברי הקבוצה/הוחזרו שלא כדין ו

הנזק האישי של התובעים ביחס לכל . המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן כמתואר בתובענה
ח בעוד שסכום התביעה הכולל כנגד כל הנתבעות חושב "ש 3,047 - הנתבעות הועמד על סך של כ

  .מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה. ח"מיליון ש 225 - והוערך לסך של כ
 

וכן , תביעה כנגד החברה וכנגד מנורה ביטוח, התקבלה במשרדי החברה 2010, באוגוסט 18ביום   .11
, שלא כדין, מנורה ביטוח הפחיתה, על פי הנטען בתביעה"). התביעה("בקשה לאישורה כייצוגית 

בדרך של השמטת הפקדות שהועברו למנורה , עתכספים מפוליסת ביטוח מנהלים של התוב
או בעלי /הינה כלל המבוטחים ו, כמפורט בתביעה, הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג. ביטוח

שלא , הופחתו, לפי הטענה, אשר, או מפעילה מנורה ביטוח/פוליסות ביטוח חיים אותן מנהלת ו
, להערכת התובעת"). ברי הקבוצהח("מיתרתם בפוליסה כספים שהופקדו במנורה ביטוח , כדין

עילות התביעה העיקריות הנטענות הן הפרת הסכם . מבוטחים 75,000 - הקבוצה מונה כ
הסכום הנתבע על . עוולת הרשלנות וחוסר תום לב, עוולת הגזל, הפרת חובת נאמנות, התקשרות

הערכת  על פי, ח והנזק הנטען לקבוצה"ש 5,784ידי התובעת באופן אישי עומד על סך של 
 20ביום . מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה. ח"מיליון ש 110 - עומד על סך של כ, התובעת

החליט בית המשפט המחוזי להעביר את הדיון בתביעה ובבקשה לאישורה כייצוגית  2012, ביוני
  . לבית הדין לענייני עבודה
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  )המשך( והתקשרויותהתחייבויות תלויות   -: 39באור 
  
 )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות    .א

  
תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , התקבלה במשרדי מנורה ביטוח, 2011, במרס 6ביום   .12

סך הצבירה בפוליסת ביטוח מנהלים  בחישובטעות  נמצאה, על פי הנטען בבקשה"). הבקשה("
גם לגבי מבוטחים ) לפי הטענה(שנדמה כי אירעה ") התובע("של התובע הייצוגי ") קרן י("

אלף  70 -הנזק האישי של התובע הוערך על ידו בסך כולל של כ. נוספים בפוליסות כאמור
 - ע בסך של כבעוד שהנזק המצרפי הנטען לכלל הקבוצה המיוצגת הוערך על ידי התוב, ח"ש
אישר בית המשפט את הסתלקותו של התובע הייצוגי , 2012 , באוקטובר 16ביום . ח"מיליון ש 50

   .ובכך הסתיימה התובענה מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית והורה על דחיית תביעתו האישית
  
וח נוספות הוגשה כנגד מנורה ביטוח כמו גם כנגד שלוש חברות ביט,  2011, באפריל 21ביום   .13

עניינה של התובענה בטענה ). "הבקשה"(תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעות("
כדי , לטענת התובעים, של סכומי כסף העולים, ללא כל עיגון בהסכם בין הצדדים, לגבייה

דמי ניהול "או /ו" גורם פוליסה"שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטח והמכונים 
לגבות , כעקרון, מבהירים התובעים כי לחברות הביטוח הותר, כרקע לדברים". אחרים
, וזאת על פי חוזרים של המפקח על הביטוח" גורם פוליסה"מסוימים תשלום הקרוי  םבתנאי
גביית עמלה זו מעולם לא סוכמה עמם ואף לא נאמר להם כי הם , לטענת התובעים, ואולם

כי במסגרת תשובתן , עוד צוין. או גורם פוליסה/אחרים ויחויבו בסכום כלשהו בגין דמי ניהול 
, לטענת התובעים, הודו, שעניינה אופן חישוב גורם הפוליסה של הנתבעות לתובענה קודמת

קיבל  2011, באפריל 12עוד ציינו התובעים כי ביום . הנתבעות בכך שגבו את גורם הפוליסה
וגית שהגישו כנגד חברת ביטוח נוספת בקשה לאישור תביעה ייצ) מרכז(בית המשפט המחוזי 

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית . ואשר הינה זהה לתביעה נשוא דיווח זה
הינה כל מי שהוא , כמפורט בבקשה, הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג. המשפט העליון

" פוליסהגורם "או היה מבוטח של הנתבעות או של מי מהן ושנגבה ממנו סכום כלשהו כ/ו
  "). הקבוצה המיוצגת" ("דמי ניהול אחרים"או כ/ו

  
הטעיית לקוחות הן בשלב הטרום חוזי והן בשלב : עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן  

חוסר ; והתקנות מכוחו על הביטוח הפרה של הוראות הדין ובפרט של חוק הפיקוח; החוזי
וכי הסתמכות על הוראות ; בת חקוקההפרת חו; הפרת הסכם; התעשרות שלא כדין; תום לב

 . הינה הסתמכות על תנאי מקפח בחוזה אחיד, ככל שתהיה, ההסכמים
  

הנזק האישי של כלל התובעים אשר חושב לצרכי נוחות ביחס לשנה ספציפית אחת הוערך 
, ח בערך נומינלי כאשר הנזק הכולל של כלל חברי הקבוצה המיוצגת"ש 1,522בסך של 

הוערך בהתבסס על הנחות שונות ביחס לגביית גורם פוליסה והתשואות , םשני 7לתקופה של 
מתוכם מייחס התובע למנורה , ח"מיליארד ש 2.3 - בסך כולל של כ, השנתיות הרלבנטיות

  . ח"מיליוני ש 253 -ביטוח סך של כ
  

השבה השווה לסכום גורם /תשלום סכום פיצוי: הסעדים המבוקשים על ידי התובע הינם
מהתשואה שנמנעה מהם  85%בצירוף , שנגבה מחברי הקבוצה המיוצגת בפועלהפוליסה 

ביחס לסכום זה בשל כך שנוכה מן הפרמיה ולא הושקע בעבורם ולאור זכאותה של חברת 
נתבקש סעד של מתן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את , בנוסף. מהתשואה 15% -הביטוח ל

מנורה ". גורם פוליסה"או /ו" ניהול אחריםדמי "הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית 
הודיע היועץ המשפטי לממשלה על  2012, בנובמבר 19ביום  .ביטוח הגישה תגובתה לבקשה

  ".גורם פוליסה"התייצבותו בתיק תוך פירוט עמדתו בנוגע לגביית 
  

הוגשה כנגד מנורה ביטוח כמו גם נגד תשע חברות ביטוח נוספות , 2011, ביוני 1ביום   .14
עניינה של התובענה בטענה כי "). הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעות("

אשר תשלומם עוכב בשל עיקול או צווי כינוס או זכויות , משלמות תגמולי הביטוח, הנתבעות
בערכים נומינליים ללא שיערוך וללא שהן משיבות , ים שלישייםאחרות כלשהן של צדד

הנזק האישי . למבוטחים הזכאים לתגמולי ביטוח את הפירות שנצמחו על אותם כספים
ח ואילו הנזק "ש 4,598 -שנגרם לפי הטענה לתובע אחד כנגד מנורה ביטוח עומד על סך של כ

כאשר הנזק , ח"מיליון ש 350 -לכלל התובעים עומד של סך של כ, לפי הערכה, שנגרם
בדצמבר  12ביום . ח"מיליון ש 43 -הקבוצתי הנטען כנגד מנורה ביטוח הוערך על סך של כ

כתובענה ייצוגית תוך שהוא קובע כי יש הבקשה את  )מרכז(אישר בית המשפט המחוזי , 2012
מה להגביל את הקבוצה הרלבנטית לתובענה כך שתתייחס רק לזכאים שעילת תביעתם ק

עילות התביעה בגינן אושרה התובענה היא . ל"שלוש שנים לפני מועד הגשת התובענה כנ
 זכותם של חברי הקבוצה לקבלת הפרשי הצמדה וריבית המייצגים את טובת ההנאה שהפיקו

  . הנתבעות בתקופת העיכוב בשל העיקול
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  )המשך( והתקשרויותהתחייבויות תלויות   -: 39באור 
  
 )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות    .א

  
תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעת("הוגשה כנגד מנורה ביטוח  2011, ביולי 7ום יב  .15

בביטוח , עניינה של התובענה בטענה לגביית דמי אשראי ממבוטחי מנורה ביטוח"). הבקשה("
בשיעור גבוה מתקרת הריבית השנתית המקסימלית שמנורה ביטוח רשאית לגבות או , כללי

כמפורט , הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג. זה שהיא מציגה למבוטחבשיעור ריבית גבוה מ
או המבוטחים שבוטחו על ידי הנתבעת /או המוטבים ו/הינם כל בעלי הפוליסות ו, בבקשה

או דמי גבייה /ואשר שילמו לנתבעת דמי אשראי ו, בפוליסות ביטוח בענפי הביטוח הכללי
או תוך חריגה משיעורי הריבית אשר /ין ואו דמי הסדר תשלומים תוך חריגה מהוראות הד/ו

  "). חברי הקבוצה(" 1984, במאי 1החל מיום , הוצגו למבוטחים בפוליסות
  

, הפרה של הוראות הדין ובכלל זה, ההטעיי: עילות התביעה העיקריות על פי הבקשה הן  
ל הפרה ש, הפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה; מכוחוותקנות  ביטוחההוראות חוק הפיקוח על 

התעשרות שלא כדין , רשלנות, מ ובקיום החוזה"חובת הגילוי המוגברת וחוסר תום לב במו
, כשהוא משוערך ליום הגשת הבקשה, נזקו האישי של המבקש. והפרת הוראות המפקח

החל מחודש מאי  ,בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה, ח"ש 18.16הועמד על סך של 
 - ח לבין סך של כ"מיליון ש 162 - נע בין סך של כ, בקשהכשהוא משוערך ליום הגשת ה, 1984
השבה של הכספים שנגבו ביתר : הסעדים העיקריים להם עותר המבקש הינם. ח"מיליון ש 266

ולרבות תוספת ריבית מיוחדת כמשמעותה בחוק , שלא כדין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
פיצוי בגין הפירות שנצברו ; ועלחוזה הביטוח החל ממועד כל תשלום ועד השבת הסכומים בפ

או דמי /מהכספים שנגבו שלא כדין וסעד של מתן צו עשה בכל הקשור בגביית דמי אשראי ו
  .מנורה ביטוח הגישה תגובתה לבקשה. או דמי הסדר תשלומים בכל פוליסה קיימת/גבייה ו

  
מנורה , מ"ם בעפיננסימבטחים הוגשה כנגד החברה וכנגד מנורה  2011, באוגוסט 14ביום     .16

ל מנורה קרנות "וכן כנגד מנכ) חברות בנות של החברה(מ "מבטחים קרנות נאמנות בע
" הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעים("נאמנות ומנורה פיננסים לשעבר 

עניינה של התובענה והבקשה בטענה כי מעשיו החמורים והפליליים "). התובענה"או /ו
, ל מנורה קרנות נאמנות ואופן פעולתם של הנתבעים האחרים בקשר אליהם"לכאורה של מנכ

נזקם האישי של . לפי הטענה לירידת ערך מניית החברה ולהפסד ונזק כספי לתובעים, גרמו
ח כאשר הנזק המצרפי לכלל חברי הקבוצה הועמד "ש 2,243התובעים הוערך על ידם בסך של 

עדים העיקריים להם עותרים התובעים הינם פיצוי הס. ח"ש נימיליו 217על ידם על סך של 
ד לטובת התובעים ובאי "ל וכן פסיקת גמול ושכר טרחת עו"לחברי הקבוצה בסך הנזק הנ

אישר בית המשפט את הסתלקותו  2012, ביולי 4ביום . החברה הגישה תגובתה לבקשה. כוחם
ובכך נסתיימה  אישיתשל התובע הייצוגי מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומתביעתו ה

  . התובענה
  
מ "כנגד מנורה מבטחים פנסיה בע )א"ת(הוגשה בבית המשפט המחוזי  2011, בדצמבר 19ביום     .17

או " התובענה("כייצוגית  אשרהתובענה ובקשה ל, ")הנתבעת) ("חברה בת של החברה(
, לכאורה שלא כדין, עניינה של התובענה הוא בטענה לפיה הנתבעת גבתה"). הבקשה"

אשר , מעמיתים רווקים ואלמנים ללא שאירים, תשלומים בגין כיסויים ביטוחיים לשאירים
מבלי שהכיסוי הביטוחי הזה , צורפו למסלול ברירת המחדל של קרן הפנסיה שבניהולה

הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג היא . להם ומבלי שהובהרה להם משמעות הדבררלבנטי 
, )21ללא ילדים מתחת לגיל (אלמנים ) ii(רווקים ללא ילדים או ) i(כל עמיתי הקרן שהינם 

על אף , אשר נגבו מהם בשבע השנים האחרונות תשלומים עבור כיסויים ביטוחיים לשאירים
התובע מעריך את מספר חברי הקבוצה "). חברי הקבוצה" :להלן(שבפועל אין להם שאירים 

איסור הטעיה , הפרת חובה חקוקה ,בין היתר ,עילות התביעה הנטענות הן. אלף 85 -בכ
 300 -הנזק הנטען המוערך על ידי התובע הוא תשלום יתר של כ. ועשיית עושר ולא במשפט

על פי  םמסתכהקבוצה כאשר הנזק לכלל חברי  י כל אחד מחברי הקבוצה"ח לשנה ע"ש
ש בקשה "הוגשה לביהמ 2013 ,בפברואר 19ביום . ח"מיליון ש 178.5 - כלסך של הערכת התובע 

זאת בכפוף לכך שהנתבעת , מטעם התובעים לאשר הסדר הסתלקות מהבקשה ומהתובענה
, תוודא כי המלל בנוסח טופס ההצטרפות לקרן הפנסיה או לחילופין בדיווח השנתי לעמיתים

  . גילוי בהיר אודות ביטוח השאירים ומסלול ברירת המחדל יכלול
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
  
 )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות    .א

  
מדינת ישראל וכנגד הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד  2012, בינואר 24ביום     .18

חברה נכדה של (מ "חברת מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע
"). הבקשה"או " התובענה("כייצוגית אישורה תובענה ובקשה ל, ")הנתבעות: "להלן) (החברה

עניינה של התובענה הוא בטענה לפיה יש לראות בתמורה שמדינת ישראל קיבלה ממנורה 
, ממניות הנתבעת 50%בגין ") מנורה פיננסים) ("חברה בת של החברה(מ "ים בעמבטחים פיננס

כפירות שנכסי קרן ההשתלמות שבניהול הנתבעת הצמיחו ועל כן היא שייכת לעמיתי קרן 
לשעבר " (אומגה"התובעים הינם עמיתים של קרן ההשתלמות . ההשתלמות שבניהול הנתבעת

שהיתה  בתקופה הרלבנטית למכירה") ן ההשתלמותקר: "להלן) (קרן ההשתלמות למהנדסים -
 50%מנורה פיננסים כאמור רכשה  2008, בספטמבר 25ביום . קופה ענפיתעד למועד המכירה 

מהון המניות של הנתבעת  10%מהון המניות של הנתבעת מידי מדינת ישראל ועוד 
 מיליוני 4 - כח למדינת ישראל ו"שמיליוני  20 -כבתמורה לסך של , מהסתדרות המהנדסים

ובאותו המועד וכחלק מהמכירה הוסרו , ")תמורת המכירה(" ח להסתדרות המהנדסים"ש
וקרן ההשתלמות חדלה להיות קופה ענפית , הוראות מתקנוני הנתבעת וקרן ההשתלמות

  . והחלה להיות קרן השתלמות רגילה
 

בגין העלייה , בין היתר, תמורת המכירה מגיעה לעמיתי הקופה כפיצוי, לטענת התובעים
על עמדתו של הממונה על גם , בין היתר, התובעים מסתמכים. שהייתה צפויה בדמי הניהול
הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה כל מי . לעניין זהשוק ההון ביטוח וחיסכון 

 - לטענת התובעים (ות במועד ההתקשרות עם מנורה פיננסים שהיה עמית של קרן ההשתלמ
 עילות"). חברי הקבוצה": להלן(עמיתים  24,790-המוערכים על ידם בכ, )2008, ביוני 30

, חוסר תום לב, עשיית עושר ולא במשפט, בין היתר, התביעה הנטענות כנגד מדינת ישראל הן
. הפרת חובת אמונים והפרת חובה חקוקה, רבין הית, וכנגד הנתבעת הן, גזל ותרמית, רשלנות

הסעדים המבוקשים על ידי . תובע הוא סכום כספי תמורה המכירההנזק הנטען על ידי ה
או פיצוי חברי הקבוצה /תשלום תמורת המכירה לידי חברי הקבוצה ו, בין היתר, התובע הם

של תמורת  כי כאמור לעיל תביעת ההשבה, יצוין. בסכום השווה לסכום תמורת המכירה
 2013, בפברואר 17ביום . המכירה הינה כנגד מדינת ישראל ולא כנגד מנורה מבטחים פיננסים

שעיקרו כי , בקשה לאישור הסדר פשרה בקשר לתובענה) ם- י(הוגשה לבית המשפט המחוזי 
תוך ויתור הדדי על כל , ח"מיליוני ש 24 - מדינת ישראל תשלם לחברי הקבוצה סך כולל של כ

  . או תביעה בכל הקשור לטענות שפורטו בבקשה/טענה ו
  

תובענה ובקשה לאישורה , ")הנתבעת("הוגשה כנגד מנורה ביטוח , 2012, בפברואר 22ביום   .19
עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעת מכרה "). הבקשה"או " התובענה("כתובענה ייצוגית 

כך ) לרבות שווי הקרקע(פוליסת ביטוח מבנה חסרה שאינה מכסה את מלוא ערך הדירה 
נזק נרחב לבניין לא ניתן יהיה לכונן מחדש את הבניין ללא הסכמה של כל -שבמקרה של הרס

נזקו האישי של המבקש אשר הוגדר כמלוא תשלומי פרמיית . בעלי הדירות בבית המשותף
 בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה הוערך על, לא כומת - ביטוח המבנה ששולמו על ידו 

אישר בית , 2012 ,בדצמבר 31ביום . ח"מיליוני ש 20 -לסך של כ) כאומדן בלבד(יד המבקש 
את הסתלקותו של התובע הייצוגי מהבקשה לאישור התובענה ) א"ת(המחוזי המשפט 

  .ובכך הסתיימה התובענה, ת של התובעכייצוגית והורה על דחיית תביעתו האישי
  

וכן כנגד ארבע חברות  ביטוח , ")הנתבעת("נגד מנורה ביטוח הוגשה כ, 2012, באוגוסט 6ביום    .20
עניינה "). התובענה"או /ו" הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעות("נוספות 

ממבוטחיהן בפוליסות ביטוח ) לפי הטענה(של הבקשה בדמי ניהול עודפים שגובות הנתבעות 
הן ") פוליסות ביטוח חיים(" 2004שנת שהונפקו החל מתחילת , חיים משולבות בחסכון

"). פוליסות מסוג ביטוח חיים") ("פרט("והן לפרטיים ") קופות ביטוח("לעצמאיים ולשכירים 
המפקח חרג מסמכותו על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים , לטענת התובעים

מודלים לגביית בעת אישור ") תקנות הפיקוח(" 1981- ב"תשמ, )תנאים בחוזי ביטוח)(ביטוח(
אשר מנורה , החלים על חברות ביטוח") המודלים("דמי ניהול בפוליסות מסוג ביטוח חיים 

כי הנתבעות חרגו אף מתנאי המודלים , טוענים המבקשים, מעבר לאמור. ביטוח נמנית עליהן
, בגביית דמי הניהול מפרמיה ביחס לסך הכולל המשולם על ידי המבוטח) 1( -כלהלן , ל"הנ
) גובות דמי ניהול גם ממרכיב דמי הניהול, לפי הטענה, כלומר(ות דמי הניהול עצמם לרב

בגביית דמי הניהול מרכיב ) 2"). (חישוב פרמיה מלמעלה: "בהתאם ללשון הבקשה, להלן(
) 3. (שונים ושאינו מיועד לחיסכון) ריסק(הפרמיה שנועד לרכישת כיסוי מפני סיכוני ביטוח 

מפרמיה גם כאשר מפסיק המבוטח את ההפרשה לחיסכון והפוליסה  המשך גביית דמי ניהול
כי כל גביה של : הן, בתמצית, טענות המבקשים, בהתאם. הפכה למעשה לפוליסת ריסק בלבד

 - לחילופין , הינה חסרת כל תוקף ויש להשיב דמי ניהול אלה למבוטחים, דמי ניהול מפרמיה
ווי תיק ההשקעות וכל דמי ניהול החורגים מש 2%דמי הניהול המקסימאליים המותרים הינם 

, ל ייסתרו"אף אם שתי הטענות הנ -לחילופי חילופין . משיעור זה יש להשיב למבוטחים
הרי שעדיין יש להשיב למבוטחים את הפרמיה העודפת שנגבתה , לטענת המבקשים התובעים

  .כהגדרתה לעיל, "חישוב פרמיה מלמעלה"על פי 
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הינה כל מי שהיה או הינו מבוטח , כמפורט בבקשה, אותה מבקשים התובעים לייצג, הקבוצה  
בפוליסת ביטוח חיים משולבת בחסכון שהופקה החל , של אחת או יותר מן הנתבעות

והכל הן ביחס לפוליסות פעילות והן ביחס לפוליסות מסולקות או , 2004מתחילת שנת 
הפרה של הוראות : הן, על פי הבקשה, תביעה העיקריותעילות ה"). חברי הקבוצה("פדויות 

הפרת ; הטעייה; ביטוח ותקנותיו והוראות חוק חוזים אחידיםהבעיקר חוק הפיקוח על , הדין
וכן הפרת ; התעשרות שלא כדין ועשיית עושר ולא במשפט; חוסר תום לב; חובה חקוקה

לפי הטענות החילופיות (ח כלפי מנורה ביטו 6' נזקה האישי הנטען של מבקשת מס. הסכם
נזקו . ח"ש 42.1 - ח ולחילופי חילופין "ש 10 -ולחילופין , ח"ש 196.7מסתכם בסך של , )ל"הנ

מסתכם ) ל"לפי הטענות החילופיות הנ(כלפי מנורה ביטוח  7' האישי הנטען של מבקש מס
ק לכלל חברי הנז. ח"ש 41.1 - ח ולחילופי חילופין "ש 42.2 - ולחילופין , ח"ש 680.4בסך של 
ח או "מיליוני ש 570 -הועמד על סך נומינלי של כ, על בסיס התחשיב האמור, הקבוצה

על , חלקה של מנורה ביטוח. ח"מיליוני ש 132ח ולחילופי חילופין "מיליוני ש 65 -לחילופין כ
, 8.8% -ו 8.6%, 8.7% -  2006עד  2004לשנים , יחושב על פי חלקה בענף הביטוח, פי התובעים

הסעדים העיקריים להם עותרים התובעים הינם . בהתאמה, )לחילופין(הסכומים הנדרשים מ
ביתר וכן מתן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את ) לפי הטענה(השבה של הכספים שנגבו 

מבקשים , כמו כן. הדרך בה הן נוהגות בכל הקשור בגביית דמי ניהול בקשר עם הפוליסות
מנורה ביטוח טרם השיבה . טרחת עורכי דין לטובת התובעיםש לפסוק שכר "התובעים מביהמ

  .לבקשה
  
תובענה ובקשה לאישורה  ")הנתבעת("הוגשה כנגד שומרה ביטוח , 2012בספטמבר  11ביום    .21

באופן פיצוי מבוטחי הנתבעת  עניינה של הבקשה. ")התובענה"או /ו" הבקשה("כייצוגית 
על . כשיט במסגרת פוליסת ביטוח דירה ותכולתהבקרות אירוע ביטוח של אובדן או גניבת ת

דרכי הפיצוי האפשריות למבטחות המנפיקות (לתקנות הפיקוח ) ג(9פי תנאי הפוליסה וסעיף 
במידה ותיקון תכולת דירה אינו אפשרי , 1986- ו"התשמ, )פוליסת ביטוח לדירה ותכולתה

גובה ערך האובדן או הנזק לבחור בין תשלום כסף מזומן ב, לפי שיקול דעתה, רשאית הנתבעת
המעניקה , הנתבעת, לטענת התובעת. או החלפת התכשיט בתכשיט אחר מאותו סוג ואיכות

שוברים לרכישת תכשיט חלופי באחת מהחנויות המופיעות ברשימה סגורה עמן הגיעה 
מאותו "איננה עומדת בתנאי הפוליסה על פיהם החלפת פריט שנגנב או ניזוק יהיה , להסדר
כל : הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה". יכות של אלו שאבדו או ניזוקוסוג וא

שנגרם להם , המבוטחים המחזיקים בפוליסת ביטוח דירה ותכולתה המונפקת על ידי הנתבעת
ושפוצו על ידי הנתבעות , השנים האחרונות שבענזק בדמות אובדן או גניבה של תכשיט ב

"). חברי הקבוצה("אחת מחנויות ההסדר של הנתבעת בדרך של מתן שובר לקניית תכשיט ב
הפרת הוראות פוליסת ביטוח דירה : הן, על פי הבקשה, לכאורה, עילות התביעה העיקריות

-לחוק הפיקוח על הביטוח כאשר על פי הטענה אי 55הפרת חובת הגילוי לפי סעיף ; ותכולתה
מהווה הטעיה אסורה והפרת  עיגון שיטת הפיצוי בה נוקטת הנתבעת באופן מפורש בפוליסה

הסעדים העיקריים להם עותרת התובעת . חובת הגילוי המוטלת על הנתבעת כלפי מבוטחיה
וקבלת צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעת , פיצוי חברי הקבוצה בסך הנזק להלן: הינם

לפי , באופן המנוגד, לתת למבוטחיה שובר קנייה לתכשיט חליפי באחת מחנויות ההסדר
ואילו , ח"ש 2,450נזקה האישי של המבקשת הועמד על סך כולל של . לתנאי הפוליסה, טענהה

מיליוני  16 - לסך של כ, הנזק הכולל לחברי הקבוצה הוערך על סמך הנחות התובעת בלבד
  .שומרה ביטוח טרם השיבה לבקשה.  ח"ש

  
חברות ביטוח נוספות  6 וכנגד") הנתבעת"(הוגשה כנגד מנורה ביטוח , 2012בדצמבר  6יום ב    .22

עניינה  ").הבקשה"או " התובענה("תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית , ")הנתבעות("
כלי רכב מסוג , לכאורה בניגוד להוראות הדין, של התובענה בטענה כי הנתבעות מסווגות

קף של מועד כניסתה לתו, ")כלי הרכב(" 2007וואנים אשר יוצרו עד שנת - שטח והמיני- הפנאי
. M-1ולא כרכבים פרטיים מסוג  N-1כרכבים מסחריים מסוג , הרפורמה בענף רישוי הרכב

 2008שנת החל מכלומר , כי ביחס לרכבים שייוצרו לאחר כניסת הרפורמה לתוקף, בנוסף נטען
, אלו מבוטחים על ידן ככלי רכב פרטיים שינו הנתבעות את התנהלותן וכלי רכב, אילךו

באמצעות סיווג כלי הרכב על ידי , לטענת התובעים .הנתבעות יוצרות הפליה, כביכול, ובזאת
פרמיות ביטוח הגבוהות מפרמיות , לכאורה, הנתבעות גובות, הנתבעות ככלי רכב מסחריים

כל , הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה .הביטוח המקבילות לכלי רכב פרטיים
, 9.1.2007מיום , או רכוש/וח רכב בביטוח חובה ולקוחות הנתבעות אשר התקשרו בחוזה לביט

ואשר , M -1מופיע הסיווג , או היה ברשותם במועד הרלוונטי/אשר ברישיון הרכב שברשותם ו
  1 נזקו האישי של המבקש. נגבתה מהם פרמיית ביטוח בהתאם לסיווג רכבם ככלי רכב מסחרי
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הוערך על ידו , בעת רכישת פוליסת ביטוח רכב חובה בלבד, על פי הטענה, הנובע מחיוב ביתר  
, מסתכם, הנזק הכולל הנטען לכלל חברי הקבוצה ביחס למנורה ביטוח. ח"ש 1,846בסך של 

כי התובעים עצמם מודים כי , יצוין .ח"מיליוני ש 72 -בסכום של כ, להערכת התובעים
כי היה על , אלא שהם סבורים, הנתבעות פועלות בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח

המפקח להורות לחברות הביטוח לפעול לפי ההגדרות שנקבעו על ידי משרד התחבורה 
עשיית עושר ; עילת ההשבה: העיקריות על פי הבקשה הן עילות התביעה. בתקנות התעבורה

נושא ביטוח וחוזר ביטוח בעניין ההפרת חובות חקוקות לפי חוק הפיקוח על ; ולא במשפט
  עוולת  ; הסבירות הציפיות  דוקטרינת  ; הטעיה; חוסר תום לב ואי גילוי נאות; התובענה דנן

: העיקריים להם עותרים התובעים הינם הסעדים .התנהלות קרטליסטית; הרשלנות הכללית  
להצהיר כי הסכומים שנגבו מחברי הקבוצה בגין פוליסות ביטוח בהן סווגו רכבים פרטיים 
; כרכבים מסחריים נגבו שלא כדין ולהורות לנתבעות להשיבם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

תשלום גמול ו ;מתן כל סעד אחר כפי שנראה לבית המשפט לנכון לעשות בנסיבות העניין
מהסכום  15%ט לבאי כוחם בשיעור של "מסכום ההשבה ושכ 5%לתובעים בשיעור של 

  .מנורה ביטוח טרם השיבה לבקשה. האמור
  
 נגד מנורה ביטוח ונגד שומרה) מרכז(בבית המשפט המחוזי , הוגשה, 2013 ,בינואר 13ביום    . 23

אשר הוגשה במקביל כנגד ") תובענהה", "הבקשה("תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית , ביטוח
עניינה "). הנתבעות("חברות ביטוח נוספות  12וכנגד ") הפול("המאגר הישראלי לביטוחי רכב 

גבה ביתר סכום מתוך פרמיית , ובאמצעותו יתר הנתבעות" הפול"של התובענה בטענה כי 
הפרמיה לאחר במקרה בו שילם מבוטח את מלוא , על פי הנטען בתובענה. ביטוח חובה לרכב

גובה פרמיה עבור פרק הזמן שתחילתו במועד הנקוב " הפול", חלוף המועד הנקוב בתעודה
. מבלי ליתן כל כיסוי ביטוחי עבור פרק זמן זה, בתעודה וסופו במועד תשלום התעודה בפועל

הינה כל המבוטחים שבוטחו על ידי , כמפורט בבקשה, הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג
ואשר , )בלבד" הפול"כקבוצת מבוטחי , ולחילופין בלבד(פוליסות ביטוח רכב חובה הנתבעת ב

עילות . וזאת בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה, שילמו את הפרמיה באיחור כאמור
הפרת חובה , עשיית עושר ולא במשפט, בין היתר, הן, על פי הבקשה, התביעה העיקריות

כשהוא , נזקה האישי של התובעת. תום הלב ורשלנותהפרת חובת , אי גילוי, הטעיה, חקוקה
בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי , ח"ש 46הועמד על סך של , משוערך ליום הגשת הבקשה

, ח"מיליוני ש 45 - הועמד על סך של כ, )בהתאם להנחות התובעת לגבי גודל הקבוצה(הקבוצה 
וזאת לאחר צירוף הפרשי , בלבד" פול"ח ל"מיליוני ש 3.3 -כאשר מסכום זה מיוחס סך של כ

כי , לקבוע: הסעדים העיקריים להם עותרת התובעת הינם. 2008הצמדה וריבית מאמצע שנת 
הינו המועד בו משולמים בבנק דמי , לגבות פרמיה מהתובעת" הפול"המועד ממנו היה רשאי 

מחייב ליתן פסק דין ה; ולא מן המועד הנקוב בתעודת החובה, הביטוח על ידי התובעת בפועל
את הנתבעות בסכום התביעה ולהצהיר כי על הנתבעות להשיב לכל חברי הקבוצה את דמי 

ט "לפסוק גמול לתובעת ושכ; בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, הפרמיה שגבו ביתר ושלא כדין
מנורה ביטוח . כ התובעת וכן לחייב את הנתבעות בכל הוצאות המשפט של התובעת"לב

   .לבקשהטרם השיבו  ביטוח ושומרה
  
הוגשה כנגד מנורה ביטוח וכן כנגד רשת חינוך ושתי רשויות , 2013 ,בפברואר 13ביום    .24

או  "הבקשה:"להלן(תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית ") הנתבעות:"להלן(מקומיות 
וח תאונות עניינה של התובענה בטענה כי הנתבעות ביטחו את התובע בביט). "התובענה"

שתנאיו פחותים מתנאי הביטוח המינימאליים אשר נקבעו בחוק לימוד , לתלמידים אישיות
, הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג. 2003ל משרד החינוך מספטמבר "חובה ובחוזר מנכ
במוסדות החינוך , שנים האחרונות 7כוללת כל תלמיד שלומד ולמד במהלך , כמפורט בבקשה

או (השנים נגרמה לו  7ואשר במהלך , )לרבות הוריו הזכאים( 1בעת של רשת החינוך הנת
או הוצאות רפואיות ואשר /או אי כושר ו/נכות שבגינה נקבעה לו דרגת נכות צמיתה ו) להוריו

עילות התביעה  ").חברי הקבוצה: "להלן(מנורה ביטוח , 2הגיש תביעה לקבלת פיצוי מנתבעת 
הפרת , עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה, רבין הית, העיקריות על פי הבקשה הן

נזקו . הפרת חובת אמון, הפרת חובת גילוי, פעולות בניגוד לחוק הגנת הצרכן, חובת תום הלב
בעוד שאומדן הנזק לכלל חברי הקבוצה , ח"אלף ש 80האישי של התובע הועמד על סך של 

השבה : ם להם עותר התובע הינםהסעדים העיקריי .ח"מיליוני ש 20הוערך על ידו לסך של 
ההפרש בין מה ששולם להם , שהינו לפי הטענה ,ופיצוי לחברי הקבוצה בגין הנזק שנגרם להם

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק , בפועל לבין הסכום שהיה צריך להיות משולם על פי דין
תובע וכן לחייב כ ה"ט לב"לקבוע גמול לתובע המייצג ושכ, בנוסף. עד למועד התשלום בפועל

.מנורה ביטוח טרם השיבה לבקשה .את הנתבעות בכל הוצאות המשפט של התובע
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 )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א  
  
תובענה ובקשה , ")הנתבעת: "להלן( ביטוח כנגד שומרה הוגשה, 2013בפברואר  19ביום    .25

שעילותיה וסעדיה דומים  ")התובענה"או /ו" הבקשה: "להלן(לאישורה כתובענה ייצוגית 
נזקו . לעיל 22בעיקרם לעילות והסעדים בתובענה שהוגשה כנגד מנורה ביטוח כמפורט בסעיף 

על , וערךהבוצה ואילו הנזק לחברי הק ,ח"ש 724 -האישי של המבקש הועמד על סך כולל של כ
שומרה ביטוח טרם השיבה  .ח"ש מיליוני 33 - לסך כולל של כ, בלבד מבקשסמך הנחות ה

  .לבקשה
  

המתוארות לעיל שאושרו או שטרם , המהותיות, בנוסף לתובענות ולבקשות לאישור כייצוגיות
ינו שסכום התביעה בכל אחת מהן א, קיימות תובענות ובקשות לאישור כייצוגית כאמור, אושרו

  :  מהותי ולפיכך לא נכלל לגביהן תיאור מפורט בדוחות הכספיים
  

שאושרה , ח"מיליוני ש 5.4על סך של , כנגד מנורה ביטוח, 2006תובענה מחודש אפריל  .1
 . כייצוגית

 
תובענה ובקשה , ח"מיליוני ש 6.8על סך של , ביטוחכנגד שומרה , 2008, יוליתובענה מחודש  .2

אשר הסתיימה בהסתלקות התובע באישור בית המשפט המחוזי   לאישורה כתובענה ייצוגית
 . 2013חודש פברואר ב) א"ת(

 
מיליוני  4.5על סך של  ביטוח כנגד שומרה, 2012 תובענה ובקשה לאישור כייצוגית מחודש יולי .3

  . ח"ש
  
  

  
  :טבלה מסכמת

  
  

כמות 
 הסכום הנתבע  תביעות

  ח"אלפי ש

  :תובענות שאושרו כתביעה ייצוגית

  58,400   3   צוין סכום המתייחס לקבוצה
  -   -   התביעה מתייחסת  למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי לקבוצה

  -   1   לא צוין סכום התביעה
  :בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות

  963,238   18   *)צוין סכום המתייחס לקבוצה 
  התביעה מתייחסת למספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי 

  267,000   3   **)קבוצה ל
  -    2   לא צוין סכום התביעה

  -    1   ***)תביעות מהותיות אחרות 
  

, כמפורט לעיל הקבוצהסכום ההפרשה המצטבר של התביעות שהוגשו כנגד , לתאריך הדיווח
  .ח"שמיליוני  19 - מסתכם בכ

  
הופחת סכום , או בהסתלקות במהלך תקופת הדוח/בגין בקשות לאישור שהסתיימו בדחייה ו  *)

  .התביעה לכאורה המיוחס לחברה  
  
  .ח ללא נקיבה בסכום כלשהוא"אחת התובענות הוערכה בסך של מאות מיליוני ש  )**
  
  ).לעיל 7ראה סעיף (תובענה נגזרת   **)*
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
  

  )המשך( תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .א
  

בנוסף על התובענות הייצוגיות והבקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו כנגד הקבוצה 
, הנובעת, או לכמתה/אשר לא ניתן להעריכה ו, קיימת חשיפה כללית, וההליכים המשפטיים ואחרים

מורכבות שירותים אלו . ממורכבותם של השירותים הניתנים על ידי הקבוצה למבוטחיה, בין היתר
פוטנציאל לטענות פרשנות ואחרות בין הקבוצה לבין הצדדים השלישיים , בין היתר, צופנת בחובה

תחומי חשיפה זו מוגברת ב. לחוזי הביטוח הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים ורגולטורים
בתחומים אלו . בהם פועלת הקבוצה, לרבות ביטוח בריאות, החיסכון הפנסיוני והביטוח ארוך טווח

ברגולציה ובמגמות , המדובר בפוליסות אשר נבחנות על פני שנים בהן מתרחשים שינויים במדיניות
ת על כן בתחומים אלו קבלת פרשנות חדשה לאמור בפוליסו. לרבות בפסיקת בתי המשפט, הדין

יש לעיתים בכדי להשפיע על הרווחיות העתידית של , ביטוח ובמוצרים פנסיונים ארוכי טווח
זאת בנוסף לחשיפה הגלומה בדרישות לפיצוי לקוחות בגין פעילות , הקבוצה בגין התיק הקיים

לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה הנובעת מטענות . העבר
באמצעות המנגנון הדיוני הקבוע בחוק , בין היתר, המועלות, בקשר עם חוזי הביטוח אלו ואחרות

 .תובענות ייצוגיות
  

לתקלות באופן תפעול , אשר בשלב זה לא ניתן להעריכה או לכמתה, קיימת חשיפה, כמו כן
המוצרים בתחום החיסכון ארוך הטווח ובתחום הבריאות המאופיינים כאמור באורך חיים ממושך 

לשינויים ותוספות לנוסח המוצרים , תכופים ומורכבים, וכפופים לשינויים רגולטוריים ואחרים
או המעסיקים /ולרבות על ידי המבוטחים , ולשינויים רבים אחרים המבוצעים לאורך חיי המוצר

מורכבות . או ביחס להפקדות למרכיב החיסכון/ביחס לכיסויים הביטוחיים ו, או מי מטעמם/ו
לאופן שיוך , לרכיבי המוצר השונים, להיקפי ההפקדות ושיעורן, בין היתר, ושינויים אילו נוגעים
ורים בהפקדות לזיהוי פיג, למועד זקיפתם, או למרכיבים השונים של המוצרים/הכספים למבוטחים ו

מורכבות זו מועצמת לאור ריבוי הגורמים המעורבים בניהול המוצרים ותפעולם . ולטיפול בהם
  . ולעתים תוך מתן הנחיות סותרות מצדם או מטעמם

  
ניטור וטיפול בסוגיות העולות , איתור, עוסקים באופן שוטף בלימוד, הגופים המוסדיים בקבוצה
ישירות או , מעסיקים ויועצים פנסיוניים, אגב פניות ציבורלרבות , עקב המורכבויות האמורות

, כן- כמו. או לקוחות/הן ביחס למקרים פרטניים והן ביחס לסוגי מוצרים ו, באמצעות המפקח
ובהמשך להוראת החוזר בעניין טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים שפרסם המפקח בחודש 

נו חובת גוף מוסדי לבצע פעולות טיוב שונות ביחס לנתונים ואשר עניי) 2011-9-10' מס( 2011דצמבר 
הגופים המוסדיים בקבוצה נערכים לביצוע הליך יסודי של בדיקה וטיוב של , וזכויות הלקוחות

הגופים המוסדיים , בשלב זה. הנתונים במערכות בתחום החסכון ארוך הטווח להשגת יעדי החוזר
לות הליכי הטיפול והטיוב האמורים ואת ההשלכות בקבוצה אינם יכולים להעריך את היקף וע

לא ניתן לצפות מראש את סוגי , כן-כמו. לרבות בגין מוצרים שנמכרו בעבר, האפשריות שלהן
באמצעות , בין היתר, או את החשיפה הנובעת מהן אשר יכול ויועלו/הטענות שיועלו בהקשר זה ו

  . המנגנון הדיוני של תובענות ייצוגיות
  
  



 מ"בע מנורה מבטחים החזקות
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

212 
  

  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 
  

  תביעות  .ב  
  

בהמשך להליכי גבייה שנקטה מנורה ביטוח כנגד סוכן בגין חוב מקדמות על חשבון עמלות עודפות 
תביעה , 2012בחודש נובמבר ) התובע –להלן (הגיש הסוכן , ח"מיליוני ש 6.5 -ששולמו לו בסך של כ

עניינה של . ח"מיליוני ש 22 -בסך כ) התביעה -להלן (נגדית למוסד הישראלי לבוררות עסקית 
על שינוי שיטת , צדדי-באופן חד, 2005התביעה הוא הטענה לפיה החליטה מנורה ביטוח בשנת 

לטענת התובע . ביטוח לו ולמנורה" מיזם משותף"העבודה עימו במה שמכונה לטענת התובע כ
שינוי שיטת . השינוי בשיטת העבודה היווה פגיעה משמעותית בבסיס ההסכמה להפעלת המיזם

נזקים בסך , לטענתו, לקריסתו של המיזם וכתוצאה מכך נגרמו לתובע, לטענת התובע, העבודה גרמה
, יה המשפטייםבהסתמך על חוות דעת יועצ, להערכת הנהלת מנורה ביטוח. ח"מיליוני ש 22 -של כ

ובהתאם מנורה ביטוח לא ביצעה הפרשה בגין , ידי התובע הינו ללא ביסוס- היקף הנזקים הנתבע על
   .התביעה

  
בנושא העלאת דמי ניהול ללא שניה פרסם המפקח טיוטת הכרעה עקרונית  2013ינואר בחודש   .ג  

כללים לאישור ( ב לתקנות מס הכנסה53  המפקח בדעה כי תקנה ,על פי ההכרעה .הודעה מוקדמת
המחייבת חברות מנהלות להודיע לעמית על   ,")ההוראה"-להלן ( 1964-ד"התשכ, )וניהול קופת גמל

לא טופלה כראוי על ידי חברות  ,העלאה צפויה בדמי הניהול חודשיים לפני ההעלאה הצפויה
לפיכך מתעתד  .הול כנדרש בהוראהשלא נתנו לעמיתיהם הודעה על הכוונה להעלות דמי ני ,מנהלות

במסגרתה יורה לחברות מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל   ,המפקח להוציא הכרעה עקרונית
   .להשיב דמי ניהול שנגבו ביתר בניגוד להנחיות שנקבעו בהוראה

  
בתקופה המתחילה תבוצע השבה של דמי ניהול שנגבו בניגוד להוראה : להלן עיקרי טיוטת ההכרעה

שיושבו יהיו  הסכומים; ")תקופת ההשבה(" 2009, בדצמבר 31ומסתיימת ביום , 2006, בינואר 1יום ב
; בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהמועד בו הועלו דמי הניהול בניגוד להוראה ועד להשבתם בפועל

על חברה מנהלת להכין תכנית עבודה מפורטת ; נקבעו מקרים בהם הנחיות ההשבה לא יחולו
חברה מנהלת תשלח למפקח דוח  ;פרסום ההכרעהממועד  חצי שנההנחיות ההשבה בתוך  ליישום

  .החברה ביחס לתהליך ההשבה שקיימה החברה הפנים של מסכם מטעם מבקר
 

אפשרות לאמוד , בשלב זה, אין, אשר פורסמה רק לאחרונה, לאור העובדה כי מדובר בטיוטת חוזר
  . את השלכותיה על תוצאות פעילותה של הקבוצה

  
  ערבויות שניתנו  .ד

  
ידי -המנוהלות על" (אמיר"ו" יתר"העמידה ערבויות לטובת עמיתי קופות הגמל  מנורה ביטוח  .1  

היקף . התחייבות הקופה כלפיהם לשיעור תשואה מובטחלהבטחת ) מנורה מבטחים גמל
. ח"ליון שימ 4,600-לצבירה בסך כולל של כ, נכון לתאריך הדוח הכספי, הערבויות מתייחס

כי החשב הכללי במשרד האוצר התחייב כלפי הקופות לקבל את מרבית הפקדונות של , יצוין
. ואה המובטח לעמיתיםכספי העמיתים כאמור בתשואה מובטחת העולה על שיעור התש

ערבויות דומות להבטחת קרן ההשקעות של העמיתים  מנורה ביטוחנתנה , בנוסף לאמור
ולגבי  1994במסלול שאינו מבטיח תשואה וזאת לטובת עמיתים שהצטרפו לקופה עד לשנת 

נכון לתאריך הדוח , היקף הערבויות מתייחס. 2009, הפקדותיהם הנומינליות עד לחודש ינואר
 .ח"מיליוני ש 119 -לצבירה בסך כולל של כ, יהכספ

  
כתוצאה מעסקת , אשר הועברו לקבוצה, ח"שאלפי  8,183 -קיימות ערבויות בסך כולל של כ  .2

  .לעיל 4החברה לפיתוח התעשייה כאמור בביאור 
  

  התקשרויות  .ה

: להלן(מ "הקבוצה עם חברת סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בעהתקשרה  2003בשנת   .1
על רקע "). טופז חיים("בפרויקט לפיתוח מערכת כוללת לניהול מערך ביטוח חיים ") סאפיינס"

ושינויים רגולטוריים בתחום הפעילות כמו גם  2004רכישתה של מבטחים פנסיה בשנת 
ל "עם הספק הנ, 2005-ו 2004התקשרה הקבוצה בשנים , התפתחות עסקית של הקבוצה

טופז חיים ") (טופז פנסיה וגמל("בפרויקט נוסף לפיתוח מערכת לניהול מערכי הפנסיה והגמל 
מערכת טופז חיים נמצאת בשלב המאפשר "). מערכת טופז: "להלן -וטופז פנסיה וגמל יחד 

פנסיה  מערכת טופז. מנורה ביטוחהפקה ותפעול של הפוליסות החדשות הנמכרות על ידי 
, מבוצעת פעילות תחזוקה שוטפת של המערכות, בנוסף. וגמל נמצא בשלב תפעולי מלא

  . לרבות עדכונים הנדרשים מעת לעת
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  )המשך( התקשרויות  .ה
  

  )המשך(  .1

בהסכם המעגן ומסדיר את  2011, התקשרה הקבוצה בחודש אוקטובר, בהמשך לאמור לעיל
ההתקשרות רבת שנים עם סאפיינס בקשר למערכת טופז ומערכות תוכנה נוספות שסופקו 

") המערכות: "להלן(ביטוח משנה ובריאות , פנסיה, בתחום ביטוח חיים, בין היתר, לקבוצה
  "). ההסכם: "להלן בפסקה זו(ה בקשר עם אותן מערכות ולשירותים שסופקו לקבוצת מנור

ההסכם מעגן את רישיונות השימוש של קבוצת מנורה במערכות ואת זכויות השימוש של 
קבוצת מנורה בתוכניות המקור של המערכות וכן את הקניין הרוחני ברכיבים ייחודיים 

 .יינס עבור קבוצת מנורהמסוימים במערכות שפותחו בעבר וככל שיפותחו בעתיד על ידי סאפ
לאור שיתוף הידע המקצועי של עובדי הקבוצה במסגרת הליך הפיתוח של המערכות עוגנו 

ללא מגבלת זמן לצדדים שלישיים לתמלוגים על מכירת טופז וביטוח משנה  זכויותבהסכם גם 
  .יםעד לתקרה של ההשקעה במוצרו

, ל"שונים לקבוצה בקשר למערכות הנההסכם יוצר מסגרת להמשך אספקת שירותים , בנוסף
אספקת גרסאות ומהדורות ושירותי , תמיכה, תיקון תקלות, בדיקות, לרבות שירותי פיתוח

  .בהתאם לתכניות עבודה שנתיות מוסכמות, תחזוקה למערכות

 2014, בדצמבר 31 ליום ועד 2011, בינואר 1 מיום חודשים החל 48ההסכם הינו לתקופה של   
הקבוצה שילמה . ח"מיליוני ש 110 -והיקף העסקה המינימלי לתקופה זו עומד על סך של כ

. 2011ח בשנת "מיליוני ש 46.7 -ח וסך של כ"מיליוני ש 55.2 - סך של כ 2012לסאפיינס בשנת 
 12תוקף ההסכם יוארך באופן אוטומטי לתקופות נוספות של , ל"לאחר תום התקופה הנ

או סיום ההסכם בהתאם /כל עוד לא הודיע צד למשנהו על אי הארכת ו, ם בכל פעםחודשי
  .למנגנונים הקבועים בו

  
  :לקבוצה קיימות התחייבויות עתידיות כחלק מפעילויות ההשקעה כמפורט להלן  .2

  
הינו סך  2012, בדצמבר 31ליום התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה שסכומן הכולל   .א

ח בגין חוזים תלויי תשואה "אלפי ש 165,607מתוכם סך של , ח"י שאלפ 256,503של 
ח בגין "אלפי ש 230,144מתוכם סך של , ח"אלפי ש 341,246 - 2011 ,בדצמבר 31ליום (

  ).חוזים תלויי תשואה
  

 2012, בדצמבר 31התחייבויות להעמדת הלוואות לחברות שונות שסכומן הכולל ליום   .ב
ח בגין חוזים תלויי תשואה "אלפי ש 167,163מתוכם סך של , ח"אלפי ש 296,574הינו 

 ח בגין"אלפי ש 57,060ח מתוכם סך של "שאלפי  99,153 - 2011, בדצמבר 31ליום (
  ).חוזים תלויי תשואה

  
- להלן (חברה מנהלת  -מ "חברה נכדה מנורה מבטחים גמל בעחתמה  2010 ,ביולי 27ביום  .3

מ ולהב לשכת ארגוני "על הסכם עם להבה חברה לניהול קרן השתלמות בע )מבטחים גמל
לרכישת זכויות הניהול בקרן ההשתלמות , )המוכרות -להלן ( העצמאיים והעסקים בישראל

 . )להבה - להלן " (ולשכיריםלהבה קרן השתלמות לעצמאים "
  

החל מהשנה השישית  .להבהבהיקף נכסי סכום המותנה  למבטחים גמל התחייבות לשלם
תשלם מבטחים גמל למוכרת תשלום , ממועד העברת זכויות הניהול ועד לשנה העשירית

או התפעול /במידה ותגדל עמלת ההפצה ו. מסך נכסי הקופה במועד התשלום 0.075%בגובה 
יפחת שיעור התשלום במחצית מהגידול בעמלת , עבור הקופה במהלך התקופה האמורה

מהשנה השישית ועד השנה העשירית לא יפחת , ואולם, כאמור או התפעול/ההפצה ו
 .ח לשנה"מיליוני ש 1.3 -התשלום האמור מ

    
סכום חד  מוכרתתשלם מבטחים גמל ל, בתום השנה העשירית ממועד העברת זכויות הניהול

 7%המהוון בריבית שנתית בשיעור של , במועד התשלום להבהמתוך נכסי  0.3%פעמי בגובה 
 .ה של שש וחצי שניםעבור תקופ
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 39באור 

  חכירות  .ו
  

  חכירות בהן הקבוצה היא החוכרת בחכירה תפעולית
  

אשר כולל חלק ממשרדי , ן שברשותה"הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה מסחריים ביחס לנדל
  . הקבוצה

  
   .שנים 1-5חיים של חכירות אלו לא ניתנות לביטול ובעלות אורך 

      
  . מבטחים פנסיה קשורה בהסכמי חכירה תפעוליים ביחס לכלי הרכב שברשותה -חברה מאוחדת 
  .מבלי שקיימת אופציית הארכה בחוזה, שנים 3לתקופה של הינו הסכם החכירה 

  
ניתנים דמי החכירה המינימליים העתידיים להיות משולמים בגין חוזי חכירה תפעולית שאינם להלן 

  :בדצמבר 31לביטול ליום 
  

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  13,743   16,370   18,264   שנה ראשונה

  22,794   23,774   20,294   שנה שנייה עד חמש שנים

 38,558   40,144   36,537  
  

  
  :הסכומים שנזקפו לדוח רווח והפסד

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  לדצמבר 31
2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  12,610   18,065   21,141   דמי חכירה מינימליים
  
  

     בחכירה תפעולית המחכירהחכירות בהן הקבוצה היא 
  

  .לגופים חיצוניים) ן להשקעה"נכסי נדל(הקבוצה מחכירה מספר מבנים 
   .הסכמי החכירה הם לתקופה שבין שנה לחמש שנים ואינם ניתנים לביטול

  .כפוף להסכמת שני הצדדים חידוש החוזים בתום התקופה
  

 31להלן דמי החכירה המינימליים העתידים להתקבל בגין חוזי חכירה שאינם ניתנים לביטול ליום 
  :בדצמבר

  
2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  4,105   5,859   5,472   שנה ראשונה
  3,304   6,809   3,103   שנה שנייה עד חמש שנים

 8,575   12,668   7,409  
  
  

  .27ראה באור , ן להשקעה"לפרטים נוספים בדבר הכנסות שהוכרו בגין נדל
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  אירוע מהותי בתקופת הדיווח  -: 40באור 
  

בדבר רצונו להפסיק , פרסמה החברה דיווח על פניית מבטח משנה למנורה ביטוח, 2012בחודש ספטמבר 
וזאת בתוקף , חלק מפוליסות ביטוח הבריאות של מנורה ביטוחב, 15% - חבותו כמבטח משנה בשיעור של כ

הסכם מחייב בין הצדדים להפסקת  2012, בספטמבר 19נחתם ביום , בהמשך לאמור. 2012, בינואר 1מיום 
אשר הינו , ולאור הסכמתו של מבטח משנה אחר, במקביל").  Cut-offהסכם : "להלן(ההתקשרות כאמור 

לקבל לאחריותו כמבטח משנה גם את עסקי , כיום מבטח משנה של מנורה ביטוח בתחום ביטוחי הבריאות
נחתם עימו הסכם ביטוח , ואילך 2012, בינואר 1 - בתוקף מיום ה, Cut- off -הביטוח אשר נכללו בהסכם ה

הכולל קבלת אחריות מלאה ורציפה לעסקי הביטוח בתחום , 2012, טמברבספ 24משנה חליפי ביום 
למעט לגבי כמות (ובשיעור זהה , Cut- off -ביטוח המשנה בגינם הופסק מכוח הסכם האשר  ,הבריאות

ההסכם : "להלן(וזאת בנוסף לחלקו כיום בביטוח המשנה האמור , )מוגבלת ושולית של פוליסות פיצוי
 2012י ההסכם החליפי כולל גם הסדר לגבי העברת עסקי ביטוח משנה חדשים לשנים כ, יצויין"). החליפי

כתוצאה מהחתימה על .  במרבית פעילות ביטוחי הבריאות של מנורה ביטוח 25%בשיעור של עד , 2014עד 
 מסח לפני "מיליוני ש 50 -רווח חד פעמי בסך של כ 2012רשמה מנורה ביטוח בשנת , שני ההסכמים כאמור

   .ח לאחר מס"מיליוני ש 32 -וכ
  

  
    

  חיווהד אריךלאחר ת יםמהותי יםאירוע  -: 41באור 
 

מלוא חלוקה של על  מנורה ביטוחהחליט דירקטוריון  2013, ינוארב 28ביום , וחיודלאחר תאריך ה  .א  
כדיבידנד בעין  ,בצירוף שטרי ההון שהנפיקה שומרה ביטוח למנורה ביטוח, שומרה ביטוחניות מ

  .עה החלוקהבוצ 2013, ינוארב 31ביום . לחברה
  

  .לעיל 'ד 9ראה באור , לעניין חתימה על הסכם לרכישת שני קניונים  .ב  
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  נכסי חוב סחירים  .א

  
  2012, בדצמבר 31ליום 

  עלות מופחתת  הערך בספרים
  ח"אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות
  :הוגן דרך רווח והפסדנמדדות בשווי 

  216,578   218,154   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,647,901   1,764,553   זמינות למכירה

  1,864,479   1,982,707   סך הכל אגרות  חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה 
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  78,183   84,972   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,709,141   1,812,191   זמינים למכירה

  1,787,324   1,897,163   סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  1,931   1,747   שיועדו בעת ההכרה לראשונה   

  3,653,734   3,881,617   סך הכל נכסי חוב סחירים

  46,289   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 

  
  2011, בדצמבר 31ליום 

  עלות מופחתת  הערך בספרים
  ח"אלפי ש

  אגרות חוב ממשלתיות
  :נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  403,959     410,126     שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,466,446     1,523,517     זמינות למכירה

  1,870,405     1,933,643     סך הכל אגרות  חוב ממשלתיות 

  :נכסי חוב אחרים

  שאינם ניתנים להמרה 
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  115,968     116,257     שיועדו בעת ההכרה לראשונה   
  1,679,685     1,625,942     זמינים למכירה

  1,795,653     1,742,199     סך הכל נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
  :נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  4,393     3,671     שיועדו בעת ההכרה לראשונה   

  3,670,451     3,679,513     סך הכל נכסי חוב סחירים

  67,050     )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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  מניות  .ב

  
  2012, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים
  ח"אלפי ש

  סחירות

  15,367   16,048   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  220,090   213,189   זמינות למכירה

  235,457   229,237   סך הכל מניות סחירות

  שאינן סחירות

  10,530   15,320   זמינות למכירה

  245,987   244,557   סך הכל מניות 

  58,390   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 

  

  
  2011, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים
  ח"אלפי ש

  סחירות

  25,662   22,462   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  271,536   229,629   זמינות למכירה

  297,198   252,091   סך הכל מניות סחירות

  שאינן סחירות

  6,803   10,079   זמינות למכירה

  304,001   262,170   סך הכל מניות 

  72,331   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 
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  השקעות פיננסיות אחרות  .ג

  

  2012, בדצמבר 31ליום 

  עלות  בספריםהערך 

  ח"אלפי ש

  סחירות
  44,869   47,110   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  203,960   218,598   זמינות למכירה
  -    394   מכשירים נגזרים 

  248,829   266,102   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות סחירות

  שאינן סחירות
  34,552   36,844   דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונהנמדדות בשווי הוגן 

  124,829   126,848   זמינות למכירה
  1,667   20,050   מכשירים נגזרים 

  161,048   183,742   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

  409,877   449,844   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  26,916   )במצטבר(לרווח והפסד  ירידות ערך קבועות שנזקפו

  

  

  2011, בדצמבר 31ליום 

  עלות  הערך בספרים

  ח"אלפי ש

  סחירות
  158,386   156,740   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  69,029   69,315   זמינות למכירה
  -    428   מכשירים נגזרים

  227,415   226,483   אחרות סחירותסך הכל השקעות פיננסיות 

  שאינן סחירות
  51,553   40,001   נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד שיועדו בעת ההכרה לראשונה

  118,093   117,726   זמינות למכירה
  -    7,843   מכשירים נגזרים 

  169,646   165,570   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות שאינן סחירות

  397,061   392,053   סך הכל השקעות פיננסיות אחרות 

  27,615   )במצטבר(ירידות ערך קבועות שנזקפו לרווח והפסד 

 





 
  

  
  
  
  

  
  

  מ"מנורה מבטחים החזקות בע
  

  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  
  2012 ,בדצמבר 31ליום 

  

'ג9תקנה 



 
  

  
  

  מ"מנורה מבטחים החזקות בע
  

  2012, בדצמבר 31נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה ליום 
  
  'ג9תקנה 
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  

  דף  
    
    

' ג9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 
  2  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך 

    
    

  3  על המצב הכספי המאוחדיםהדוחות נתונים כספיים מתוך 
    
    

  4  הפסד  וארווח המאוחדים על דוחות הנתונים כספיים מתוך 
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  לכבוד
  מ"בעלי המניות של מנורה מבטחים החזקות בע

  
  ,.נ.א
  

   יםהמבקר החשבון ידוח מיוחד של רוא  :   הנדון
  ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד לפי תקנה על     
  1970-ל"התש    

                          
                              

 1970 -ל "התש ,)תקופתיים ומיידייםדוחות (לתקנות ניירות ערך ' ג9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו את 
שהסתיימו שנים הלכל אחת מו 2011 -ו 2012 ,בדצמבר 31לימים ) החברה -  להלן( מ"בע מנורה מבטחים החזקותשל 

באחריות  והנפרד הינ המידע הכספי. דוח התקופתי של החברהבואשר נכלל  2010 -ו 2011, 2012 ,בדצמבר 31בימים 
  .בהתבסס על ביקורתנו הנפרד המידע הכספיאחריותנו היא לחוות דיעה על . ברההדירקטוריון וההנהלה של הח

  
נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  ,על פי תקנים אלה. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ורת כוללת ביק. הצגה מוטעית מהותית הנפרד במידע הכספיולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין 
ביקורת כוללת גם בחינה של . הנפרד ובפרטים הכלולים במידע הכספיבדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים 

ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון בעריכת המידע הכספי הנפרד  שיושמוכללי החשבונאות 
בסיס נאות  תאנו סבורים שביקורתנו מספק .הנפרד הכספישל המידע וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 

  .לחוות דעתנו
  

דוחות (לתקנות ניירות ערך  'ג9תקנה הוראות בהתאם ל, מכל הבחינות המהותיות, ערוך הנפרד המידע הכספי, לדעתנו
  . 1970 -ל"התש, )תקופתיים ומיידיים

  
  
  
  
  

    קוסט פורר גבאי את קסירר                  ,תל אביב
  רואי חשבון                                2013 ,במרס 24
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 על המצב הכספי יםהמאוחד דוחותהנתונים כספיים מתוך 
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  בדצמבר  31ליום 

2012  2011  
מידע 
  ח"אלפי ש  נוסף

  נכסים שוטפים 

  16,786     20,422     ב  מזומנים ושווי מזומנים

  358,791     270,107     ג  פיננסיותהשקעות  

  3,281     4,148     מסים שוטפים לקבל
  467     544     חייבים ויתרות חובה

  12,033     11,209     )1(ו   יתרה שוטפת עם חברה מוחזקת

  391,358     306,430     כ נכסים שוטפים"סה

  נכסים לא שוטפים 

  16,005     24,975     ג  הלוואות וחייבים

  1,970,285     2,376,035     בחברות מוחזקותהשקעות 

  682,258     695,184     )1(ו   הלוואות לחברות מוחזקות

  -    10,024     )4(ו   נכסים בשל הטבות לעובדים

  -    711     רכוש קבוע
  118,842     127,309     ן להשקעה"נדל

  2,787,390     3,234,238     כ נכסים לא שוטפים"סה

   3,540,668     3,178,748  

  התחייבויות שוטפות

  83,453     84,656     ד  חלויות שוטפות של אגרות חוב

  2,640     -    חוזים עתידיים
  20,576     23,411     )1(ד   זכאים ויתרות זכות

  106,669     108,067     כ התחייבויות שוטפות"סה

  התחייבויות לא שוטפות

  848,671     775,821     ד  אגרות חוב

  906     15,252     )4(ו   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  22,211     24,670     ה  מסים נדחים

  871,788     815,743     כ התחייבויות לא שוטפות"סה

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

  99,429     99,429     הון מניות

  332,985     332,985     פרמיה על מניות

  102,342     250,332     קרנות הון    

  1,665,535     1,934,112     יתרת עודפים

  2,200,291     2,616,858     כ הון"סה

   3,540,668     3,178,748  
  

            2013, במרס 24
   מנחם גורביץ     תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ר הדירקטוריון"יו
  ארי קלמן 

  מנהל כללי
  שי קומפל 

  מנהל כספים
  

  
  .מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברההמידע הנוסף המצורף 
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 הפסד המאוחדים ואדוחות רווח נתונים כספיים מתוך 
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  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש  מידע נוסף

  הכנסות
  

  257,428     57,637     250,831     רווח מחברות מוחזקות

  56,067     )16,301(   40,304     מהשקעות ומימון) הפסדים(הכנסות 

  10,896     45,204     29,039     )3(ו   הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות

  14,167     15,986     8,419     ן להשקעה"עליית ערך נדל

  669     852     943     הכנסות מהשכרת נכסים

  )283(   -    -    הכנסות מדמי ניהול ואחרות
  2,083     2,390     11,162     )2(ו   הכנסות מדמי ניהול מחברה מוחזקת

  341,027     105,768     340,698     הכל הכנסות- סך

  הוצאות
  

  51,617     61,707     52,402     הוצאות מימון
  הוצאות הנהלה וכלליות

  
   15,929     4,837     3,404  

  55,021     66,544     68,331     הכל הוצאות- סך

  286,006     39,224     272,367     רווח לפני מסים על ההכנסה
  4,390     1,408     3,790     ה  מסים על ההכנסה 

  281,616     37,816     268,577     רווח נקי 
  
  
  

  .מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברההמידע הנוסף המצורף 
  



  מ"מנורה מבטחים החזקות בע
 הדוחות המאוחדים על הרווח הכוללנתונים כספיים מתוך 
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  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31 

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  281,616     37,816     268,577     המיוחס לחברהרווח נקי 

  19,109     )91,492(   147,210     נטו, כולל אחר המיוחס לחברות המוחזקות) הפסד(רווח 

  300,725     )53,676(   415,787     כולל המיוחס לחברה) הפסד(רווח  הכל- סך
  
  
  

  .החברההמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של 



  מ"מנורה מבטחים החזקות בע
  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים 
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  לשנה שהסתיימה ביום 
  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

  281,616   37,816   268,577   רווח נקי 

  :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  :התאמות לסעיפי רווח והפסד
  )10,049(   78,427     13,483     נטו, מימון) הכנסות(הוצאות 

  -    -    120     פחת
  -    -    773     עלות תשלום מבוסס מניות
  )14,167(   )15,986(   )8,419(   ן להשקעה"עליה בשווי ההוגן של נדל
  -    -    7     הפסד ממימוש רכוש קבוע

  )257,428(   )57,637(   )250,831(   רווחים בגין חברות מוחזקות

  4,390   1,408   3,790     מסים על ההכנסה 

 )241,077(     6,212   )277,254(  

  :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
  134     108     4,322     לעובדיםשינוי בהתחייבויות בשל הטבות 

  3,509     248     )77(   בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה 
  7,487     )796(   4,253     בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

   8,498   )440(     11,130  

  :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה
  )26,671(   )39,269(   )40,833(   ריבית ששולמה

  17,988     15,202     14,963     שהתקבלהריבית 
  )7,617(   )5,404(   )4,826(   מסים ששולמו

  1,830     2,090     3,951     מסים שהתקבלו
  376     100,027     33,140     דיבידנד שהתקבל

   6,395     72,646   )14,094(  

  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת המיוחסים
  1,398     116,234     42,393     לחברה כחברה אם  

  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בגין עסקאות
  )10,309(   )31,129(   )15,302(   עם חברות מוחזקות  

  )8,911(   85,105     27,091     שוטפת ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  
  

  .החברההמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של 
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  לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

  )270(   -    )48(   ן להשקעה"רכישת נדל

  -    -    )876(   רכישת רכוש קבוע

  -    -    38     תמורה ממימוש רכוש קבוע

  )18,097(   )106,582(   109,193     נטו, הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדניירות ערך ) רכישת(תמורה ממימוש 

  )2,055(   )8,298(   )8,158(   החזר הלוואות לזמן ארוך

  השקעה המיוחסים) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  )20,422(   )114,880(   100,149     לחברה כחברה אם  

  השקעה בגין עסקאות) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  )259,104(   14,011     )38,973(   עם חברות מוחזקות  

  )279,526(   )100,869(   61,176     השקעה ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

  253,820     99,507     -    ) בניכוי הוצאות הנפקה(הנפקת אגרות חוב 

  -    )71,025(   )84,495(   פרעון אגרות חוב

  )3,957(   )4,073(   -    פרעון הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

  249,863     24,409     )84,495(   מימון ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  )18(   )410(   )136(   הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

  )38,592(   8,235     3,636     במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 

  47,143     8,551     16,786     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  8,551     16,786     20,422     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

  פעילות מהותית שלא במזומן

  -    -    621,354     שהתקבלה בדרך של דיבידנד בעיןהשקעה במניות חברה מוחזקת 
  
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד של החברה



  מ"מנורה מבטחים החזקות בע
  מידע נוסף
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  2012אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת   .א
  

 הגדרות .1
  

  .מ"מנורה מבטחים החזקות בע  -  החברה 
  

,  במישרין או בעקיפין, חברות מאוחדות וחברות שהשקעת החברה בהן כלולה    -  חברות מוחזקות
  .על בסיס שווי מאזני מידע הכספי הנפרדב

  
  . 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9תקנה   -  'ג9תקנה 

  
  .מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -    מדד

  
  .ב"דולר ארה    -    דולר 

 
  הנתונים הכספייםאופן עריכת   .2
  

לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות ', ג9נערך בהתאם לתקנה , המידע הכספי הנפרד  
הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של " - ובכפוף להבהרות האמורות ב, )התוספת –להלן (האמורות 
המתייחסת לאופן יישום התקנה , 2010, בינואר 24שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום " התאגיד

  ).הבהרת סגל הרשות –להלן (והתוספת האמורות 
  

הערוכים והמוצגים , לרבות דוחות כספיים נפרדים, המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים  
והוראות תקן חשבונאות בינלאומי , בכלל) IFRS -תקני ה –להלן (בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 לדוחות 2המדיניות החשבונאית שפורטה בבאור , עם זאת. בפרט" דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" – 27
  .וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן, יושמה לצורך הצגת המידע הכספי הנפרד, המאוחדים הכספיים

  
לדרישות הגילוי בהתאם , נכללים גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, במסגרת המידע הנוסף שיובא להלן  

 ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות, וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות', ג9האמורות בתקנה 
  .המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברההכספיים 

  
  הצגת הנתונים הכספיים  .א  

  
 המיוחסים לחברהעל המצב הכספי נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים   )1  
  

המיוחסים , המאוחדיםהכספיים מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות 
כמו . 'ג9נתונים אלו סווגו בהתאם לתקנה . לחברה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות

לרבות , מוצג מידע בדבר הנכסים בניכוי ההתחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, כן
, ביאה לכך שההון המיוחס לבעלים של החברה בדוחות המאוחדיםההצגה כאמור מ. מוניטין

  .הינו זהה להון של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד
  

המיוחסות רווח הכולל על רווח והפסד וההכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים     )2
 לחברה

  
נתונים . ים לחברההמיוחס ,מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים

. מוצג מידע בדבר חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, כמו כן. 'ג9אלו סווגו בהתאם לתקנה 
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח 

הינו זהה לסך כל הרווח לשנה , הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה בדוחות המאוחדים
כפי , וחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברההמי

  .שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד
  

 המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים   )3  
  

, המיוחסים לחברה, המאוחדיםהכספיים מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות 
בפילוח לפי תזרים , המאוחדים על תזרימי המזומניםהכספיים כשהם לקוחים מתוך הדוחות 

נתונים . תוך פירוט מרכיביהם, מפעילות השקעה ומפעילות מימון, מזומנים מפעילות שוטפת
 .'ג9אלו סווגו בהתאם לתקנה 
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  )המשך(  2012ך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת אופן עריכת הנתונים הכספיים מתו  .א

 
  )המשך(  הנתונים הכספייםאופן עריכת   .2

  
  עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות  .ב  

  
  הצגה  )1    

    
אשר בוטלו במסגרת , יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות  

, בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקותהוצגו בנפרד מהיתרה , הדוחות המאוחדים
  .יחד עם יתרות דומות מול צדדים שלישיים

  
הוצגו , הנובעים מעסקאות בין החברה לחברות מוחזקות שלה, רווחים והפסדים שטרם מומשו  

  .במסגרת היתרה בגין חברות מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין חברות מוחזקות
        

  מדידה  )2    
  

שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה עסקאות     
המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות , הקבועים בתקני דיווח כספי בינלאומיים, והמדידה

            .מעין אלו המבוצעות מול צדדים שלישיים
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  מזומנים ושווי מזומנים  .ב
  

  

  2012,  בדצמבר 31ליום 

  במטבע חוץ או
  ללא  בהצמדה לו

  כ"סה  הצמדה  אירו  דולר
  ח "אלפי ש

  20,422     13,810     5,464     1,148     מזומנים ושווי מזומנים
  

  

  2011,  בדצמבר 31ליום 
  במטבע חוץ או
  ללא  בהצמדה לו

  כ"סה  הצמדה  אירו  דולר
  ח "אלפי ש

  16,786     8,901     6,684     1,201     ושווי מזומניםמזומנים 
  
  

  
  נכסים פיננסיים  .ג
  

  :IAS 39תקן אם לת הנכסים הפיננסיים בהתופירוט ההשקעות בקבוצ  .1
  

  

  בדצמבר  31ליום  

2012  2011  

  ח"אלפי ש

  :נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  11,089     13,336     מניות  
  327,621     250,414     אגרות חוב  
  20,081     6,357     נגזרים ומוצרים מובנים  

     270,107     358,791  

  16,005     24,975     נמדדים בעלות מופחתת - הלוואות וחייבים 

   295,082     374,796  
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  )המשך( נכסים פיננסיים  .ג
  

  :IAS 39 תקןמועדי המימוש החזויים של ההשקעות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל  .2
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  מעל  שנים 4-מ  שנים 3-מ משנתיים עד  משנה עד

  כ"סה  שנים 5   שנים 5עד   שנים 4עד   שנים 3  שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
  :דרך רווח והפסד  

  13,336     -    -    -    -    8,891     4,445     מניות    

  250,414     70,219     28,188     57,632     33,061     30,543     30,771     אגרות חוב    

  6,357     -    -    -    -    2,581     3,776     נגזרים ומוצרים מובנים    

  24,975     1,748     1,743     3,337     5,727     5,952     6,468     נמדדים בעלות מופחתת - הלוואות וחייבים 

   45,460     47,967     38,788     60,969     29,931     71,967     295,082  
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
  מעל  שנים 4-מ  שנים 3-מ משנתיים עד  משנה עד

  כ"סה  שנים 5   שנים 5עד   שנים 4עד   שנים 3  שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
  :דרך רווח והפסד  

  11,089     -    -    -    -    7,393     3,696     מניות    

  327,621     66,459     19,344     45,809     45,510     39,706     110,793     אגרות חוב    

  20,081     -    -    -    -    -    20,081     נגזרים    

  16,005     2,071     1,517     2,769     2,869     3,138     3,641     נמדדים בעלות מופחתת - הלוואות וחייבים 

   138,211     50,237     48,379     48,578     20,861     68,530     374,796  
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  )המשך( נכסים פיננסיים  .ג
  

  : IAS 39 תקןתנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל  .3
  
  

  2012,  בדצמבר 31ליום 

  במטבע חוץ או
  ללא  בהצמדה  בהצמדה לו

  כ"סה  הצמדה  למדד  אירו  דולר

  ח "אלפי ש

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
  270,107     101,151     160,248     1,211     7,497     רווח והפסד  

  24,975     8,639     16,336     -    -    נמדדים בעלות מופחתת - הלוואות וחייבים 

   7,497     1,211     176,584     109,790     295,082  
  

  

  2011,  בדצמבר 31ליום 

  במטבע חוץ או
  ללא בהצמדה   בהצמדה לו

  כ"סה  הצמדה  למדד  אירו  דולר

  ח "אלפי ש

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
  358,791     98,511     252,807     2,171     5,302     רווח והפסד  

  16,005     9,275     6,730     -    -    נמדדים בעלות מופחתת - הלוואות וחייבים 

   5,302     2,171     259,537     107,786     374,796  
  
  התחייבויות פיננסיות  .ד
  

  *) זכאים ויתרות זכות  .1
  

  

  בדצמבר  31ליום  

2012  2011  

  ח"אלפי ש
  20,232     18,269     )כולל ריבית לשלם בגין אגרות חוב(הוצאות לשלם 

  129     4,216     **)ומשכורת התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר 
  98     628     מוסדות
  117     298     אחרים

   23,411     20,576  
  

  
   .אגרות חוב יתרות הזכאים אינן צמודות פרט לריבית לשלם בגין  *)   
    

      .להלן) 4('ראה ביאור ו  **)
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות  .ד

  
  סיכון נזילות  .2
  

הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים הטבלה להלן מציגה את זמני 
  ):כולל תשלומים בגין ריבית(בסכומים לא מהוונים 

  
  

  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  5מעל   שנים 4- מ  שנים 3- מ  משנתיים  משנה עד

  כ"סה  שנים שנים 5עד  שנים 4עד  שנים 3עד   שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  5,484    -   -   -   -   -   5,484    זכאים ויתרות זכות

  107,451    111,074    114,698    118,321    121,944    אגרות חוב
 
 480,956   1,054,444  

  127,428    118,321    114,698    111,074    107,451  
 
 480,956   1,059,928  

  
  

  
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
  5מעל   שנים 4- מ  שנים 3- מ  משנתיים  משנה עד

  כ"סה  שנים שנים 5עד  שנים 4עד  שנים 3עד   שנתיים  עד שנה

  ח  "אלפי ש

  1,231    -   -   -   -   -   1,231    זכאים ויתרות זכות

  2,640    -   -   -   -   66    2,574    חוזים עתידיים

  109,495    113,067    116,639    120,210    123,782    אגרות חוב
 
 580,041   1,163,234  

  127,587    120,276    116,639    113,067    109,495  
 
 580,041   1,167,105  
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות  .ד

  
  IAS 39 תקןהמכשירים הפיננסיים בהתאם לתנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות לפי קבוצות   .3
  

  

  2012,  בדצמבר 31ליום 

  ללא  בהצמדה
  כ"סה  הצמדה  למדד

  ח "אלפי ש
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 

 883,888     5,484    878,404     מופחתת

  
  
  

  2011,  בדצמבר 31ליום 

במטבע חוץ או 
  ללא  בהצמדה  בהצמדה לו

  למדד  יורו  דולר
הצמד
  כ"סה  ה

  ח "אלפי ש

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 
 1,231     951,469     -    -    מופחתת

 
 

952,700  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן 

  2,640     -    -    39     2,601     דרך רווח והפסד

   2,601     39     951,469     1,231 

 
 

955,340  

  
  

  אגרות חובהנפקת   .4

ח באמצעות הנפקה פרטית של אגרות "מיליוני ש 100של גייסה החברה חוב בסך  2011בחודש אוקטובר 
פרסמה חברת מדרוג , לקראת ההנפקה. הנסחרת בבורסה' דרך של הרחבת סדרה אבחוב לגופים מוסדיים 

דוח הדירוג  .באופק יציב  Aa3דוח דירוג אשר קבע כי דירוג אגרות החוב של החברה עומד על דירוג של 
חברה  –מ "בע הכולל את העברת מניות מבטחים פנסיהשינוי מבני יתבצע על כך ש, בין היתר, התבסס
תוך שנה , לחברה )מנורה ביטוח –להלן (מ "בע ביטוחמבטחים ממנורה  )מבטחים פנסיה –להלן (מנהלת 

   .)להלן 1'ראה סעיף ז( מועד הדירוגמ

  

מהחזרי החוב  125%החברה הצהירה על כוונתה לשמור נכסים נזילים וקווי אשראי בשיעור של   .5
  .ן של אגרות החובבהתאם ללוח הסילוקי, שנה מראש, )ריבית+קרן(
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  יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים והכנסות מסים או הוצאות מסים   .ה

  
  המסים על ההכנס

  
  החברהחוקי המס החלים על   .1

  
  )החוק –להלן ( 1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה 

  
  . נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד 2007עד לתום שנת , פי החוק- על

  
 2008התקבל בכנסת תיקון לחוק המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008בחודש פברואר 

ים בגין נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימ, 2008החל משנת . ואילך
כגון בגין מימוש , תיאומים המתייחסים לרווחי הון. 2007, בדצמבר 31שינויים במדד בתקופה שעד ליום 

את ביטול , בין היתר, התיקון לחוק כולל. ממשיכים לחול עד למועד המימוש, וניירות ערך) שבח(ן "נדל
  .2008החל משנת שות בגין רכיתיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 

  
  

  החברהשיעורי המס החלים על   .2
  
 –להלן ( 2011 –ב "התשע, )תיקוני חקיקה(התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס  2011, בדצמבר 5ביום 
, בנוסף. מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות, 2012החל משנת , בין היתר, במסגרת החוק בוטל). החוק

, לאור העלאת שיעור מס החברות כאמור לעיל. 2012החל משנת  25%ל הועלה מס החברות לשיעור ש
    .הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס על השבח הריאלי

  
  :להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על החברה

  
  חברות מס שיעור  שנה

2010  25  
2011  24  
  25  ואילך 2012

  
 מסים נדחיםההתחייבויות בגין  ביתרותהשינוי כאמור על יתרות המסים הנדחים הביאה לגידול  השפעת

  . ח"אלפי ש 6,122 -כבסך של  2011ולקיטון ברווח הנקי בשנת 
  

    
  שומות מס  .3

  
   .נחשבות כסופיות 2006 – 2008השומות לשנות המס  .2005 לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס

  
  

  מועבר לצורכי מס הפסד  .4
  

 593 - לסך של כ 2012, בדצמבר 31הפסד עסקי לצורכי מס המועבר לשנים הבאות ומסתכם ליום לחברה 
  .להלן 5בגין הפסד זה רשמה החברה בדוח הכספי נכס מס נדחה כמפורט בסעיף . ח"אלפי ש
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  )המשך( מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים והכנסות מסים או הוצאות מסים יתרות נכסי  .ה
  

  
  מסים נדחים  .5

  
  ההרכב

  

  נתונים כספיים מתוך נתונים כספיים מתוך 

  הדוחות המאוחדים  הדוחות המאוחדים 
  על רווח והפסד  על המצב הכספי 

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31  בדצמבר  31ליום  

2012  2011  2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  התחייבויות מסים נדחים
  )2,531(   )10,663(   )2,109(   23,527     25,636     ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן"נדל

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
  8,642     9,784     )2,332(   1,081     3,413     והפסד

   29,049     24,608  

  מסים נדחים נכסי

  )2,289(   -    149     -    149     הפסדים מועברים לצורכי מס
  58     940     )61(   2,148     2,087     הפרשה לחובות מסופקים

  -    -    200     -    200     תשלום מבוסס מניות
  26     97     1,694     249     1,943     הטבות לעובדים

   4,379     2,397  

  )22,211(   )24,670(   התחייבויות מסים נדחים

  )2,459(   שינוי במהלך השנה
יתרת מס נדחה בגין הטבות לעובדים 

  )1,324(   שהועברה מחברת בת
מס נדחה בגין תשלום מבוסס מניות שנזקף 

  )7(   לקרן הון

  3,906     158     )3,790(   מסים נדחים) הוצאות(הכנסות 

  
  

  :כדלקמן על המצב הכספי בנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדיםהמסים הנדחים מוצגים 
  

  

  בדצמבר  31 

2012  2011  

  ח"אלפי ש

  22,211     24,670     התחייבויות לא שוטפות
  

  . בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש 25%של  המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס 
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  )המשך( והתחייבויות מסים נדחים והכנסות מסים או הוצאות מסים יתרות נכסי מסים נדחים  .ה

  
  רווח והפסד נתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים עלמסים על ההכנסה הכלולים ב  .6

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר  31 

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  8,296     3,460     -    מסים שוטפים
  )3,906(   )7,376(   3,790     מסים נדחים

  -    133     -    )שוטפים ונדחים(מסים בגין שנים קודמות 

  -    5,191     -    התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעורי המס

   3,790     1,408     4,390  

 
  
   מס תיאורטי  .7

  
הרווחים וההפסדים בדוח , שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, להלן מובאת התאמה בין סכום המס

לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף , רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי
  :רווח והפסדבנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר  31   

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  286,006    39,224    272,367    רווח לפני מסים על ההכנסה

  257,428    57,637    250,831    רווח מחברות מוחזקות
ללא תוצאות חברות ) הטבת מס(לפני מסים על ההכנסה ) הפסד(רווח 

  28,578    )18,413(   21,536    מוחזקות

  25%  24%  25%  שיעור המס הסטטוטורי 

  7,145    )4,419(   5,384    מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי) חסכון במס(מס 

  :במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים) ירידה(עלייה 
  -   119    37    הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס

  )82(   )46(   )95(   הכנסות פטורות
  )2,158(   )790(   )1,487(   בבסיס המדידההפרשים 

  86    289    )49(   הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים

  -   5,191    -   עדכון מסים נדחים בגין שינויי חקיקה

  )601(   931    -   עדכונים שוטפים של יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס
  -   133    -   )ונדחיםשוטפים (מסים בגין שנים קודמות 

  4,390    1,408   3,790    מסים על ההכנסה

  15.36%  -   17.60%  שיעור מס אפקטיבי ממוצע
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  יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות  .ו
  
  

  יתרות עם חברות מוחזקות  .1
  

  ליום
  בדצמבר  31 

2012  2011  

  ח"אלפי ש

  נכסים שוטפים

  12,033     11,209     יתרה שוטפת עם חברה מוחזקת

  נכסים לא שוטפים

  682,258     695,184     להלן 5ראה סעיף  - הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות 
  

  עסקאות עם חברות מוחזקות  .2
  

  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר  31 

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  2,083     2,390     11,162     )להלן 4ראה סעיף (מוחזקת הכנסות דמי ניהול מחברה 
  

  חברות מוחזקותמהכנסות מימון   .3
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר  31 

2012  2011  2010  

  ח"אלפי ש

  10,896   45,204   29,039   הכנסות מימון
  

  התקשרויות  .4
  

עד יום , למנורה ביטוח החברה סיפקהעל פיו , מנורה ביטוח -החברה התקשרה בהסכם עם חברה מאוחדת 
שרותי ניהול ומיחשוב לצורך מתן הלוואות ומשכנתאות על ידי מנורה ביטוח  ,2011, לדצמבר 31

  .ללקוחותיה
  

רה ביטוח לחברה דמי ניהול רבעוניים בשיעור של מנו שילמה, החברה כאמור סיפקהרותים שיתמורת הש
  .תה בסוף החודש שקדם למועד התשלוםיהלוואות כפי שהימיתרת תיק ה 0.175%

  
הועברה פעילות מתן ההלוואות למנורה ביטוח ולפיכך הופסקה ההתקשרות  ,2012, בינואר 1החל מיום 

אשר , ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"בהם יו, בנוסף לכך הועברו לחברה מנהלים בכירים. האמורה לעיל
 משלמת, על ידי אותם מנהלים בכירים למנורה ביטוח הניתניםבתמורה לשירותים . הועסקו במנורה ביטוח

  . 10%דמי ניהול בהתאם לעלות בתוספת מרווח של  מנורה ביטוח
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  )המשך(   יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות  .ו

  
    ושטרי הון הלוואות  .5
  

 מנורה ביטוח  - שטרי הון נדחים   .א
  

. נ.ע ח"מיליוני ש 170הנפיקה מנורה ביטוח לחברה שטר הון נדחה בסך של , 2010בחודש יולי 
כאשר למנורה ביטוח , שטר ההון הונפק לתקופה של ארבעים ותשע שנים. תמורת ערכו הנקוב

הריבית המשולמת . מידי חמש שנים, קיימת אופציה לפירעון מוקדם לאחר עשר שנים ולאחר מכן
קיימים מנגנונים לביטול , כחלק מתנאי השטר. צמודה למדד, 5.3%על השטר הינה בשיעור של 

 הנפיקה מנורה ביטוח, 2010בחודש ספטמבר . להמרת הקרן להון מניות, ובתנאים מסוימים, הריבית
מיליוני  3 - שטר ההון הונפק בפרמיה של כ.. נ.ע ח"שמיליוני  80שטר הון נדחה נוסף בסך לחברה 

שטרי ההון הנדחים אושרו על ידי  .2010בתנאים זהים לשטר ההון שהונפק בחודש יולי , ח"ש
  .במנורה ביטוח) הון היברידי(ביטוח כהון ראשוני מורכב המפקח על ה

  
 מ"ן בע"מנורה מבטחים נדל - מאוחדת לחברההלוואות   .ב

  

  בדצמבר 31ליום 

  2011  2012  שיעור הריבית

  ח "אלפי ש  %

  83,644     83,480     2%+חודשים 3-ליבור ל  דולר

  126,916     129,504       2%+חודשים 3-יוריבור ל  יורו

  13,946     7,169     )3.8% -אשתקד ( 4.68%  שקלית לא צמודה

   220,153     224,506  
  

  .הכספיים ותשנים מתאריך הדוח 8 - ל 3שלעיל צפויות להיפרע בטווח של בין  ההלוואות
 

 מ"מנורה מבטחים פיננסים בע -לחברה מאוחדת ושטרי הון הלוואות   .ג
  

  בדצמבר 31ליום   שיעור

  2011  2012  הריבית

  ח "אלפי ש  %

  :הלוואות

  54,689     58,286     4.30%  צמודות מדד

  P     3,827     3,700 - 0.10  ללא הצמדה

  P     3,506     4,673 - 0.75  ללא הצמדה

  P     130,512     119,542+  0.25  ללא הצמדה

   196,131     182,604  

  :שטרי הון

  10,470     10,629     -  ללא הצמדה

   206,760     193,074  
  

  .לא נקבע מועד לפרעונן של ההלוואות
  

 הון שטרי יחודשו, האמור המועד לאחר. 2013, בדצמבר 31לא לפני  ושטרי ההון יהי פרעון מועדי
   .פעם בכל שנה של לתקופה אוטומטי באופן
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  בתקופת הדוח יםמהותי יםאירוע  .ז

  
  

פנסיה  מניות מבטחים )100%( מלוא תחלוקעל  מנורה ביטוחהחליט דירקטוריון  2012, בפברואר 14ביום   .1
  .עה החלוקהבוצ 2012, בפברואר 15ביום . לחברהכדיבידנד בעין 

  
 8.8ח כל אחת תמורת "ש 1מניות רגילות בנות  1,251הנפיקה מנורה ביטוח לחברה  2012בחודש אוגוסט   .2

  .ח"מיליוני ש
  
למנורה מבטחים את מלוא החזקותיה במבטחים גמל להעביר ם מנורה פיננסי החליטה 2012דצמבר חודש ב  .3

באופן , אשר במסגרתו תתמזג מבטחים גמל לתוך מבטחים פנסיה, כחלק מהליך שינוי מבני, פנסיה
שמבטחים פנסיה תהפוך להיות החברה המנהלת של קופות הגמל שבניהול מבטחים גמל ומבטחים גמל 

הליך השינוי . אושר גם על ידי דירקטוריוני החברות הרלוונטיות לוהליך שינוי מבני זה . תתחסל ללא פירוק
, אישור הממונה על שוק ההון, ובכלל זה אישור רשות המסים, ל כפוף לקבלת אישורים שונים"המבני הנ

רשם החברות ואישור בית המשפט להפחתת הון שתיווצר כתוצאה מהמיזוג , ביטוח וחסכון במשרד האוצר
  . מנורה פיננסיםב

  
  

  אירוע מהותי לאחר תאריך הדיווח  .ח
  

בצירוף , מניות שומרה ביטוח )100%(מלוא החליט דירקטוריון מנורה ביטוח על חלוקת , 2013, בינואר 28ביום   
בוצעה  2013, בינואר 31ביום . כדיבידנד בעין לחברה, שטרי ההון שהנפיקה שומרה ביטוח למנורה ביטוח

  .החלוקה
  
  

  
  
  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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  1 -  ה

 תקנה( 2012הרווח הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים בשנת  על דוחות תמצית .1
  )א10

  :)ח"ש באלפי( 2012 לשנת רבעוניםמה אחד לכל התאגיד של הכולל רווחה על דוחות תמצית

  

מרס-ינואר  יוני-אפריל  ספטמבר-יולי  דצמבר-אוקטובר  2012 שנת   

   4,673,042    1,219,869    1,170,048    1,159,534    1,123,591  ברוטו שהורווחו פרמיות
 ידי על שהורווחו פרמיות
   862,024    218,608    224,118    216,586    202,712  משנה מבטחי

בשייר שהורווחו פרמיות  
920,879    942,948    945,930    1,001,261    3,811,018   

 נטו, מהשקעות רווחים
מימון והכנסות  

800,569    25,937    894,265    680,802    2,401,573  

  ניהול מדמי הכנסות
 141,631    150,049    153,735    172,994    618,409   

מעמלות הכנסות  
 49,547    54,362    52,364    52,279    208,552   

אחרות הכנסות  
 40    313    149    16   518   

ההכנסות כל סך   1,912,666   1,173,609   2,046,443   1,907,352   7,040,070  

 ושינוי תשלומים
 ביטוח חוזי בגין בהתחייבויות

  ברוטו השקעה וחוזי
 1,503,814    930,338    1,563,084    1,615,658    5,612,894   

 המשנה מבטחי של חלקם
 ובשינוי בתשלומים

ביטוח חוזי בגין בהתחייבויות  
 )138,134(   )165,347(   )181,623(   )241,155(   )726,259(  

 ושינוי תשלומים
 ביטוח חוזי בגין בהתחייבויות

  בשייר השקעה וחוזי
 1,365,680    764,991    1,381,461    1,374,503    4,886,635   

 שיווק הוצאות, עמלות
אחרות רכישה והוצאות  

 244,751    251,834    266,835    259,705   1,023,125  

וכלליות הנהלה הוצאות  
 155,749    155,774    160,087    167,495    639,105   

 בלתי נכסים הפחתת
 מוחשיים

 7,556    21,337    7,588    5,451    41,932  

מימון הוצאות  
 24,273    48,785    39,499    14,883    127,440   

ההוצאות כל סך   1,798,009   1,242,721   1,855,470   1,822,037   6,718,237  

כלולות חברות ברווחי חלק  
 947    2,297    2,347    18,154    23,745   

 על מסים לפני) הפסד( רווח
 ההכנסה

 115,604    )66,815(   193,320    103,469   345,578  

 הטבת( ההכנסה על מסים
)מס  

 )10,958(   )14,870(   72,077    29,102    75,351   

נקי) הפסד( רווח   126,562   )51,945(   121,243   74,367   270,227  



  

  2 -  ה

 
 

 
:ל מיוחס         -    -   

החברה של המניות בעלי  
126,182    )52,377(   120,864    73,908   268,577  

שליטה מקנות שאינן זכויות  
380    432    379    459    1,650  

נקי) הפסד( רווח  126,562   )51,945(   121,243   74,367   270,227  

  
  

  2012 שנת  דצמבר-אוקטובר ספטמבר-יולי  יוני-אפריל  מרס-ינואר  

  נקי) הפסד( רווח
126,562    )51,945(   121,243   74,367   270,227  

  :אחר כולל) הפסד( רווח
       -     

 מתרגום הנובעות התאמות
  חוץ פעילות של כספיים דוחות

 307   3,160   2,365   )6,599(   )767(  

נכסים של ההוגן בשווי נטו שינוי
 כזמינים המסווגים פיננסיים
 הון לקרנות שנזקף למכירה

 111,727    )84,608(   98,749   130,467   256,335  

 ממימוש נטו) הפסדים( רווחים
 המסווגים פיננסיים נכסים של

 לדוח שהועברו למכירה כזמינים
  והפסד רווח

 )15,506(   2,166    )11,148(   )27,698(   )52,186(  

 נכסים של ערך מירידת הפסד
 כזמינים המסווגים פיננסיים
 רווח לדוח שהועבר למכירה
  והפסד

 2,562    15,313    657   8,035   26,567  

 לפני אחר כולל) הפסד( רווח
  הההכנס על מסים

 99,090    )63,969(   90,623    104,205    229,949  

) מס הטבת( הכנסה על מסים
 רווח של לרכיבים המתייחסים

  אחר כולל) הפסד(
 34,353    )21,884(   32,891    37,379    82,739  

  נטו, אחר כולל) הפסד( רווח
 64,737    )42,085(   57,732    66,826    147,210   

  417,437   141,193    178,975   )94,030(   191,299   כולל) הפסד( רווח הכל סך

  
          

  :ל מיוחס
          

  החברה של המניות בעלי
 190,919    )94,462(   178,596    140,734    415,787  

  שליטה מקנות שאינן זכויות
 380    432    379    459    1,650   

 417,437    141,194    178,975   )94,030(    191,299   לתקופה כולל) הפסד( רווח
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   ) 11 תקנה( המאזן לתאריך קשורות מהותיות ובחברות בת-בחברות השקעות .2

   (הנתונים בטבלה נכונים לתאריך הדוח על המצב הכספי): החברה של וקשורות בנות חברות 2.1

  החברה
 סוג

  מניות' מס  המניה
 נקוב ערך סך

  )ח"ש(

 הכספי בדוח ערך
 של הנפרד
 אלפי( התאגיד

  )ח"ש

 שיעור
* החזקה

  חוב ואגרות הלוואות  (%)

            

 לתאריך יתרה
 המצב על הדוח
 אלפי( הכספי
  פירעון תאריך  )ש"ח

 שיעור
 ריבית

 בסיס
  הערות  הצמדה

 ביטוח מבטחים מנורה
  מ"בע

 5.30%  20591  273,993  100  1,648,421  230,869,539 230,869,539  רגילה
 מדד

המחירים
  לצרכן

  

 פנסיה מבטחים מנורה
  2מ"בע

            100  171,633  328,000  328,000  רגילה

 פיננסים מבטחים מנורה
  פירעון מועד ללא  130,512  100  45,776  1,000  1,000  רגילה  מ"בע

פריים
+

0.25% 

 ללא
  הצמדה

 בכל לפירעון הניתנת בעלים הלוואת
  הצדדים בהסכמת עת

  פירעון מועד ללא  3,827          
-פריים
0.1%  

 ללא
  הצמדה

 בכל לפירעון הניתנת בעלים הלוואת
  הצדדים בהסכמת עת

  פירעון מועד ללא  3,506          
-פריים
0.75% 

 ללא
  הצמדה

 בכל לפירעון הניתנת בעלים הלוואת
  הצדדים בהסכמת עת

  4.3%  פירעון מועד ללא  58,286          
 מדד

המחירים
  לצרכן

 בכל לפירעון הניתנת בעלים הלוואת
  הצדדים בהסכמת עת

  פירעון מועד ללא  10,629          
 ללא
 ריבית

 ללא
  הצמדה

 לשנה אחת המתחדש הון שטר
  הצדדים בהסכמת

 ן"נדל מבטחים מנורה
  מ"בע

  פירעון מועד ללא  129,504  100  2,086  1,000  1,000  רגילה
יוריבור

+
2.00% 

  ----   אירו

                                                 
  באישור המפקח על הביטוח. 2020קיימת אפשרות לפירעון מוקדם בשנת  1
 ) מניות מנורה מבטחים פנסיה, כדיבידנד בעין, לחברה.100%, חילקה מנורה ביטוח את מלוא (2012 בפברואר 15 ביום 2
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  החברה
 סוג

  מניות' מס  המניה
 נקוב ערך סך

  )ח"ש(

 הכספי בדוח ערך
 של הנפרד
 אלפי( התאגיד

  )ח"ש

 שיעור
* החזקה

  חוב ואגרות הלוואות  (%)

            

 לתאריך יתרה
 המצב על הדוח
 אלפי( הכספי
  פירעון תאריך  )ש"ח

 שיעור
 ריבית

 בסיס
  הערות  הצמדה

+ליבור  פירעון מועד ללא  83,480            
2.00% 

  ---  דולר

 ללא 4.68%  פירעון מועד ללא  7,169            
  הצמדה

---  

משלמת מבטחים מנורה
  3מ"בע

 ללא 4.68%  פירעון מועד ללא  1,359  100  )1,316(  1,000  1,000  רגילה
  הצמדה

-הנקובה (פריים הריבית מבין הגבוה
שנקבע הריבית שיעור ובין )0.5%

  הכנסה מס בתקנות
  

 

                                                 
 שהינה השותף הכללי.  100% - ב  Menora Mivtachim Investments US LLC-ב מחזיקה 3
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  של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מהותיותחברות בנות וקשורות  2.2

  :הכספי המצב על הדוח לתאריך וניםנכ בטבלה הנתונים

 מניות' מסהמניה סוג  החברה

 ערך סך
 נקוב

  )ח"ש(

 הכספי בדוח ערך
 התאגיד של הנפרד

  )ח"ש אלפי(

 שיעור
* החזקה

  חוב ואגרות הלוואות  (%)

            

הדוח ליום יתרה
הכספי המצב על

 ריבית שיעור  פירעון תאריך  )ש"ח אלפי(
 בסיס

  הערות  הצמדה

 מבטחים מנורה
  ---  ---  ---  ---  ---  100  1  1,000  1,000  רגילה  מ"בע הון גיוס

 סוכנות אורות
 חיים לביטוח

  ---  ---  ---  ---  ---   80  6,951   1,000   1,000  רגילה  מ"בע) 2005(

' חב שומרה
  4מ"בע לביטוח

ללא   ---  1.2014  5,347  100  284,428 73,941,016 73,941,016  רגילה
  הצמדה

  הון שטר

ללא   ---  9.2013  10,218
  הצמדה

  הון שטר

ללא   ---  10.2013  4,935
  הצמדה

  הון שטר

ללא   ---  1.2014  5,093
  הצמדה

  הון שטר

ללא   ---  4.2014  10,250
  הצמדה

  הון שטר

 נכסים מנורה
  מ"בע והשקעות

 אחרון מועד  142,400  100  27,019  14,001  14,001  רגילה
 -  רעוןילפ

  2031 אוקטובר

ללא   4.68%
  הצמדה

נקובהה הריבית מבין הגבוה
ובין שיעור הריבית +מדד)2%(

  שנקבע בתקנות מס הכנסה

Menorah 
surrey street 
company 1 
ltd.

  ---  ---  ---  ---  ---  50.38  6,512  604  100  רגילה

                                                 
  ) מניות שומרה, כדיבידנד בעין, לחברה. 100%מנורה ביטוח את מלוא ( חילקה, המאזן תאריך לאחר, 2013 בינואר 31 ביום 4
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 מניות' מסהמניה סוג  החברה

 ערך סך
 נקוב

  )ח"ש(

 הכספי בדוח ערך
 התאגיד של הנפרד

  )ח"ש אלפי(

 שיעור
* החזקה

  חוב ואגרות הלוואות  (%)

            

הדוח ליום יתרה
הכספי המצב על

 ריבית שיעור  פירעון תאריך  )ש"ח אלפי(
 בסיס

  הערות  הצמדה

Menorah 
surrey street 
company 
(nostro) ltd.

  25,452  100  1,411  604  100   רגילה

5,742  

2016  

2016  

5.423%  

12.00%  

  ליש"ט

  ליש"ט

---  

Menorah 
surrey street 
company 2 
ltd.

  20,018  100  1,115  604  100  רגילה

4,516  

2016  

2016  

5.423%  

12.00%  

  ליש"ט

  ליש"ט

---  

Sienna Bay 
Finance LP

 שותפות
  *זרה

---  ---  
3,779  39  

---  ---  ---  ---  ---  

Treybrooke 
Equity LP

 שותפות
  *זרה

---  ---  
3,979  39  

---  ---  ---  ---  ---  

Landmark at 
Maple Glen LP

 שותפות
  *זרה

---  ---  
8,301  39  

---  ---  ---  ---  ---  

Gaia Jurnal 
Square LLC

 שותפות
  *זרה

---  ---  
35,773  38.33  

---  ---  ---  ---  ---  

Sunshen
Properties LP

 שותפות
  *זרה

---  ---  
13,464  34.1  

---  ---  ---  ---  ---  

Boulder Texas 
Holdings LLC

 שותפות
  *זרה

---  ---  
6,236  30.10  

---  ---  ---  ---  ---  

Baltimore 
Portfolio 
Finance LP

 שותפות
  *זרה

---  ---  26,759  23.20  ---  ---  ---  ---  ---  

180  Peachtree 
Holdings LLC

 שותפות
  *זרה

    22,273  37.29  ---  ---  ---  ---  ---  

120  Wall 
Street 
Holdings LLC

 שותפות
  *זרה

    20,168  20.10  ---  ---  ---  ---  ---  
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 מניות' מסהמניה סוג  החברה

 ערך סך
 נקוב

  )ח"ש(

 הכספי בדוח ערך
 התאגיד של הנפרד

  )ח"ש אלפי(

 שיעור
* החזקה

  חוב ואגרות הלוואות  (%)

            

הדוח ליום יתרה
הכספי המצב על

 ריבית שיעור  פירעון תאריך  )ש"ח אלפי(
 בסיס

  הערות  הצמדה

Wichford VBG 
Holding 
S.à r.l.

 שותפות
  *זרה

    18,736  29            

RI Menora 
German 
Holdings  
S.à r.l.

 שותפות
  *זרה

    5,705  38            

  

לפרק תיאור עסקי התאגיד, החברה משקיעה את כספי העמיתים בנדל"ן  9.3.3המנויות לעיל, במסגרת מדיניות ההשקעה של החברה, כמפורט בסעיף הזרות מלבד השותפויות *) 
 באמצעות השקעה בשותפויות בבעלות חברות בקבוצה.
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   5מ"בע לביטוח' חב שומרה שלמהותיות  וקשורות בנות חברות 2.3

  הנתונים בטבלה נכונים לתאריך הדוח על המצב הכספי:

  החברה
 סוג

 מניות' מס  המניה

 ערך סך
 נקוב

  )ח"ש(

 הכספי בדוח ערך
 התאגיד של הנפרד

  )ח"ש אלפי(

 שיעור
  *החזקה

  חוב ואגרות הלוואות  (%)

            

 הדוח ליום יתרה
 הכספי המצב על

 ריבית שיעור  פירעון תאריך  )ש"ח אלפי(
 בסיס

  הערות  הצמדה

  ---  ---  ---  ---  23,901  100  31,369  204  204  רגילה  מ"בע ן"נדל שומרה

א רגילה  מ"בע לביטוח סוכנות סיני

   רגילה

  הנהלה

4,000  

990  

10  

46  

0.99  

0.01  

16,689  100  

100  

100  

---  ---  ---  ---  ---  

 סוכנות וינשטוק את ארנון
  מ"בע) 1989( לביטוח

 בלתי0.25%+פריים  פירעון מועד ללא  10,210  100  )6,728(   11,600  11,600  רגילה
  צמודה

 גרייס עם הלוואה
 פירעון מועד ללא

 ממנורה(ניתנה 
  )ביטוח

  מדד  4%  26/01/2026  18,317            
כל ינואר  רעונותיפ

. 2026ויולי עד שנת 

  

                                                 
בצירוף שטרי ההון שהנפיקה למנורה מבטחים ביטוח (שבתוקף במועד החלוקה), , שומרה מניות) 100%( מלוא את ביטוח מבטחים מנורה חילקה, המאזן תאריך לאחר, 2013 בינואר 31 ביום 5

  לחברה, בעין כדיבידנד
  ).ישן( חדש שקל 0.001 הוא החברה מניות של הנקוב ערכן 6
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  מ"בעמנורה מבטחים פיננסים  שלמהותיות  וקשורות בנות חברות 2.4

  :הכספי המצב על הדוח לתאריך נכונים בטבלה הנתונים

  החברה
 סוג

 מניות' מס  המניה

 ערך סך
 נקוב

  )ח"ש(

 הכספי בדוח ערך
 התאגיד של הנפרד

  )ח"ש אלפי(

 שיעור
* החזקה

  חוב ואגרות הלוואות  (%)

            

 הדוח ליום יתרה
 הכספי המצב על

  פירעון תאריך  )ש"ח אלפי(
 שיעור
  ריבית

 בסיס
  הערות  הצמדה

פריים +   ---  49,007  100  26,550,00138,250 26,550,001  רגילה  7מ"בע גמל מבטחים מנורה
0.5%  

ללא 
  הצמדה

  לשנה

 קרנות מבטחים מנורה
  מ"בע נאמנות

 מדד  5% פירעון מועד ללא  88,808  100  30,400,00013,085 30,400,000  רגילה
המחירים
  לצרכן

 הניתנת בעלים הלוואת
 בהסכמת עת בכל לפירעון
  הצדדים

 ללא  פירעון ללא  5,000            
  ריבית

 ללא
  הצמדה

 מועד ללא צמית הון שטר
 פירעון

+פריים פירעון מועד ללא  19,149            
1%  

 ללא
  הצמדה

 הניתנת בעלים הלוואת
 בהסכמת עת בכל לפירעון
  הצדדים

 תיקי ניהול מבטחים מנורה
  מ"בע השקעות

+פריים רעוןיללא מועד פ  4,119  100  309 2,750,000  2,750,000  רגילה
0.5%  

 ללא
 הצמדה 

 הניתנת בעלים הלוואת
 בהסכמת עת בכל לפירעון
  הצדדים

וניהול חיתום מבטחים מנורה
  מ"בע

 ללא  פירעון ללא  2,300  100  12,247  1,000  1,000  רגילה
  ריבית

 ללא
  הצמדה

 מועד ללא צמית הון שטר
  פירעון

 והסתדרות מבטחים מנורה
 גמל קופות ניהול המהנדסים

  מ"בע

  הנהלה

  רגילות

  נדחית

120  

5  

1  

0.011
8

  

0.0005  

0.0001  

8,458  60  

0  

0  

---  ---  ---  ---  ---  

  

                                                 
  .פנסיה מבטחים למנורה למיזוגה בהליכים נמצאת גמל מבטחים מנורה   7
 ).ישן( חדש שקל 0.0001 הוא החברה מניות של הנקוב ערכן   8
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  מ"בע ן"דלנמנורה מבטחים  שלמהותיות  וקשורות בנות חברות 2.5

 מניות' מס המניה סוג  החברה

 ערך סך
 נקוב

  )ח"ש(

 הכספי בדוח ערך
 התאגיד של הנפרד

  )ח"ש אלפי(

 שיעור
* החזקה

  חוב ואגרות הלוואות  (%)

            

הדוח ליום יתרה
הכספי המצב על

  ריבית שיעור  פירעון תאריך  )ש"ח אלפי(
 בסיס

  הערות  הצמדה

Belltrend Menora 
Enterprises LTD.יורו  3%  רעוןיללא מועד פ  7,658  50  )7,658(  8,414  1,000  רגילה    

Yatelsis 
Development LTD.60,075  60  4,356  10,452  2,000  רגילה  

 3-5 של בטווח
  ---  דולר  6%  שנים

Yatelsis River 
Development LTD.72,647  60  )914(  9,841  2,000  רגילה  

 3-5 של בטווח
  שנים

 6-ל יוריבור
  ---  יורו  3%+חודשים

Mxr Development 
LTD.50  218  10,311  2,000  רגילה  

 --- --- --- --- 
  ---  

Solangia LTD53,714  42  2,399  20,499  4,166  רגילה  
 6-8 של בטווח
  שנים

 6-ל יוריבור
  ---  יורו4.5%+חודשים

  שנה תוך  3,435             
 6-ל יוריבור
     יורו  8%+חודשים

Bruseco Holding 
LTD42  2,354  10,255  2,084  רגילה  

 --- --- --- --- 
---  

Pellariway 
Holdings LTD42  8  61,498  12,498  רגילה  

 --- --- --- --- 
---  

   
  :2 בסעיף סימונים מקרא 

  .דירקטורים למנות ובסמכות הצבעה בזכויות, בהון, הערך בנייר ההחזקה שיעור* 
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   )12 תקנה( הדוח בתקופת קשורות ובחברות בת-בחברות בהשקעות שינויים .3
  

 תאריך
 החברה שם השינוי מהות השינוי

 סוג
 המניה

 ערך"כ סה
 נקוב
"ח בש
 קניה

  עלות
 במיליוני

 "חש
21.08.12  

  
 ביטוח מבטחים מנורה   השקעה

  "מבע
  8.8  1,251  רגילה

 ביטוח מבטחים מנורה  דיבידנד  15.02.12
  "מבע

---  ---  621  

 פיננסים מבטחים מנורה  השקעה   27.12.12
  "מבע

------  33  

 פיננסים מבטחים מנורה  דיבידנד  27.12.12
  "מבע

------  33  

במהלך 
  2012שנת 

הלוואות 
בעלים 
  שניתנו

 פיננסים מבטחים מנורה
  "מבע

------  4  

 מהלךב
2012  

 פירעון
 הלוואות
  בעלים

"ן נדל מבטחים מנורה
  "מבע

------  7.3  

  

 באלפי( )13 תקנהמהן (והכנסות  מהותיותשל חברות בת וחברות קשורות  הכנסות .4
   :)ח"ש
 

  

) הפסד( רווח
  לתקופה נקי

) הפסד( רווח
 אחר כולל

  לתקופה
) הפסד( רווח
  לתקופה כולל

 עד דיבידנד
   הדוח תאריך

דיבידנד
 לאחר
 תאריך
   הדוח

 ריבית
 שנתקבלה

 שנת עבור
  הדיווח

 ריבית
שנתקבלה

 עבור
 תקופהה

 שלאחר
 שנת

 הדיווח
 ומועד

 התשלום

 ניהול דמי
 שנתקבלו

 תאריך עד
 על הדוח
 המצב
  הכספי

 ניהול דמי
 שנתקבלו

 לאחר
 תאריך
 על הדוח
 המצב
 הכספי
 ומועד

  התשלום
 חברות
  בנות

 מנורה
 מבטחים
 ביטוח
  -  11,161  -  -352,726  621,354  344,682  144,822  199,860 (*) מ"בע

 מנורה
 מבטחים
 פנסיה
 מ"בע

(**)  58,915  -  58,915  -  -    -    -  

 מנורה
 מבטחים
 פיננסים

  -  -  -  7,485  -  33,140  9,124  -  9,124 (*) מ"בע

 מנורה
 מבטחים

 ן"נדל
  -  -  -  2,935  -  -  )6,367(  1,870  )8,237( (*) מ"בע

ולעניין מנורה מבטחים פנסיה עד למועד חלוקתה לחברה,  מוחזקות חברות של נטו בתוצאות החברה חלק כולל  (*)
  .15.02.2012כדיבידנד בעין, ביום 

  ."לכנ, בעין כדיבידנד, לחברה חלוקתה ממועד  (**)
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 מתן אם, הכספי המצב על דוחה לתאריך שניתנו הלוואות יתרות של קבוצות רשימת .5
   )14 תקנה( התאגיד של העיקריים מעיסוקיו אחד היה הלוואות

  הלווים מספר      ח"בש סכום  

  2  50,000  עד  0  מ

  1  100,000  עד  50,001  מ

  2  250,000  עד  100,001  מ

  0  500,000  עד  250,001  מ

  0  750,000  עד  500,001  מ

  0  1,000,000  עד  750,001  מ

  0  1,500,000  עד  1,000,001  מ

  2  2,000,000  עד  1,500,001  מ

  1  3,000,000  עד  2,000,001  מ

  1  9,000,000  עד  3,000,001  מ

  0  10,000,000  עד  9,000,001  מ

  1  15,000,000  עד  10,000,001  מ

  0  40,000,000  עד  15,000,001  מ

  0  70,000,000  עד  40,000,001  מ

  0  150,000,000  עד  70,000,001  מ

  3  999,999,999  עד  150,000,001  מ

  13        כ"סה

   ))א(21 תקנה( בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי תגמולים .6

   :תגמול מדיניות

בפרט  2010אשר אושרה לראשונה בשנת  תגמול תכנית מכוח הוענקו להלן המפורטים התגמולים
מדיניות תגמול של נושאי משרה בהתאם לחוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון בעניין "

 29 ביום אושרה, 2012ובנוגע לשנת  ")התגמול חוזר(להלן: " )2009-9-24" (בכירים בגופים המוסדיים
) משותפים משרה נושאי(לעניין  החברה ודירקטוריון ביטוח מנורה דירקטוריון ידי על, 2012 במרס

"), ואשר עיקריה הינם כלהלן: המוסמכים האורגניםלאחר קבלת המלצת ועדות הביקורת (להלן: "
) תנאים נלווים; 2) שכר בסיס; (1העקרונית ארבעה רבדים של תגמול: ( ברמהתכנית התגמול כוללת 

 התגמול "מדיניותרוך (יחידות תגמול) (להלן: ) תגמול טווח א4( -בונוס; ו -) תגמול תלוי ביצועים 3(
חלה לגבי נושאי משרה אשר הוגדרו על ידי הדירקטוריונים של  הכוללת"). מדיניות התגמול הכוללת

. בין נושאי משרה אלו לא נכללים מנכ"ל העניין לפיהחברה ושל הגופים המוסדיים בקבוצה, 
מבטחים  במנורהנושא משרה ו"ן נדל יםמבטח מנורה"ל מנכלא נכללו בתכנית , . בנוסףהחברה

לבעל השליטה בחברה. יצוין, כי מבלי לגרוע מהעקרונות דלעיל ולהלן, קיימת  יםביטוח הקשור
מדיניות התגמול הכוללת לנושאי משרה שונות מדיניות התגמול שנקבעה בכל גוף מוסדי בקבוצה. 

באופן שנועד לעודד שיפור ההתנהלות העסקית בקבוצה בהתאם  הכהגדרתם בחוזר התגמול נקבע
לאסטרטגיה ותוך הגדלת רווחיותה לאורך זמן, ובאופן שיתמרץ את נושאי המשרה לקדם יעדי 
הקבוצה תוך הגברת תחושת ההזדהות שלהם עם הקבוצה ופעילותה ותוך שימור נושאי המשרה 

  האיכותיים לאורך זמן.  

ועים כולל שני שלבים, אשר הראשון הינו קביעת סכום הבונוס הכולל אשר הביצ תלוימודל הבונוס 
"), והשלב השני הינו חלוקת תקציב הבונוס בין נושאי הבונוס תקציביחולק בשנה מסוימת (להלן: "

 המשרה.

 קביעת סל הבונוס (תקציב הבונוס) -שלב א' 

 אשר, חריגים אירועים בנטרול) כולל(רווח  החברה שלבכל שנה, ייקבע יעד רווח ממוצע לפני מס 
 יינתן שנה בכל כאשר, אחרונות שנים 3 פני על הרווח יעדי של משוקלל ממוצע חישוב ידי על יקבע
  ").הרווח יעד(להלן: " הרווח יעד חישוב למשקל שונה שיעור
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, על פני שלוש הקבוצהמדידת השגת יעד הרווח תתבצע על ידי חישוב ממוצע משוקלל של רווחי 
  יעד הרווח. למולשנים, 

לפחות. מובהר  75%תנאי הסף לחלוקת בונוס בשנה מסוימת הינו עמידה ביעד הרווח בשיעור של 
 לעניין שנקבע מכסימלי בסכום למצטייניםמיעד הרווח לא ישולם בונוס (למעט בונוס  75%כי עד 

, יוקצב ממנו 150%ד הרווח ועד מיע 75%), כאשר מעל המוסמכים האורגנים לאישור בכפוף זה
קבע על ידי כל אחד מהגופים מהרווח לפני מס ילצורך חלוקת בונוס סך השווה לשיעור אשר י

 תקציב ייגזר, הרווח ביעד עמידה 100% -מיעד הרווח. בנוסף, החל מ 150%בפועל, ועד לתקרה של 
 יחולק אשר, בפועל מס לפני מהרווח כאמור שנקבע בשיעור") הבונוס תוספת(להלן: " נוסף בונוס
משרה לפי המלצת המנכ"ל ו/או יו"ר הדירקטוריון (לפי העניין) באישור האורגנים  לנושאי

  המוסכמים.

 חלוקת הבונוס לנושאי המשרה -שלב ב' 

על מנת לחלק את תקציב הבונוס בין נושאי המשרה, יקבע לכל נושא משרה פוטנציאל בונוס 
) ביעדים ביחס לאותו נושא משרה כמפורט להלן, 100%מדויקת (") עבור עמידה מטרה בונוס("

, והכל כנגזרת של מספר ")בונוס טווח) ביעדים (להלן: "150%לעמידה עודפת (עד  ובונוס מקסימלי
החברה, האגף או היחידה  - ידה שונות דמשכורות. נושאי המשרה ימדדו על ביצועים ברמות מ

 לבין עסקי מנהל בין אבחנה תוך, שנקבעו למשקלות בהתאםוביצועים אישיים על פי הערכת מנהל, 
קבעו רמות המדידה, הרכיבים הרלוונטיים והמשקל לכל רכיב. נ. לכל נושא משרה מטה יחידת מנהל

לרכיב. הבונוס  10% - תן משקל נמוך מירכיבים לנושא משרה ולא נ 5 -קבעו יותר מניצוין, כי לא 
יחושב עבור כל רכיב בנפרד, כאשר לכל רכיב ייקבע סולם ציונים לפיו יחושב הבונוס. סך הבונוסים 
שיחושבו בגין כל אחד מהרכיבים יהווה את הבונוס הכולל. סכומי הבונוס לא ייחשבו כחלק מן 

ן של כל גוף מוסדי יהיה אמון על תהליכי השכר ולא יבוצעו הפרשות סוציאליות בגינם. הדירקטוריו
הפיקוח והבקרה של מדיניות התגמול, כאשר הבונוס יחושב בהתאם לעקרונות אשר אושרו כאמור 

(לפי  הדירקטוריון"ר יו/או ו"ל מנכ, מהאמור לגרוע מבליויובא לאישור המנכ"ל והדירקטוריונים. 
וחדת וחריגה ו/או משיקולים ארוכי טווח להמליץ על מענק בגין פעילות מי םרשאי יהיו) העניין

 אשר"), מיוחד מענק(כגון; שימור נושא משרה) ו/או בגין פעילות שאינה פעילות שוטפת (להלן "
 האורגנים לאישור כפוף מיוחד מענק מתן. הביצועים תלוי הבונוס תכנית הוראות יחולו לא לגביהם

 מכסימלי משכורות במספר מוגבלים אינם סהבונו תוספת/או ו מיוחד מענק כי, מובהר. המוסמכים
   .מנהל לכל שנקבע

 יחידות התגמול (אופציות פאנטום) -תגמול ארוך טווח 

נהלה במנורה החברי המ חלק, ל2010וקצו בחודש דצמבר הבמסגרת תוכנית התגמול הכוללת, 
ולמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה, (אשר חלקם מכהנים גם כנושאי משרה בחברה) מבטחים ביטוח 

יחידות תגמול בתנאים המפורטים להלן. דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח יהיה מופקד על ניהול 
תכנית הענקת יחידות התגמול במסגרת תכנית התגמול הכוללת, ועל כל הפעולות שתהיינה נדרשות 

לניצעים נוספים בהתאם  לשם כך, לרבות קביעת זהות הניצעים, הענקת יחידות תגמול נוספות
להוראות תכנית יחידות התגמול או בשונה מהוראותיה לגבי ניצעים ספציפיים, וכן על כל עניין 
אחר הדרוש לשם הסדרת ההענקות לניצעים, וכן ניהול, הבהרה ויישום תכנית הענקת יחידות 

גיע לניצע במועד התגמול. יחידות התגמול הינן יחידות לצורך חישוב התגמול הכספי (ברוטו) המ
מימוש יחידות התגמול, בלבד, ואינן מהוות אופציות ו/או זכות כלשהי לרכוש ניירות ערך כלשהם 

  של מי מחברות הקבוצה ו/או איזה מהזכויות הצמודות למי ממניות חברות הקבוצה. 

חיר הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש איזו מבין יחידות התגמול, יחושב על פי ההפרש בין מ
המימוש של כל יחידת תגמול לבין מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול, כשהוא מוכפל במספר יחידות 

"). מחיר הבסיס של כל יחידת תגמול יהיה ממוצע מחיר סכום התגמולהתגמול הממומשות (להלן: "
ש מחיר המימוההקצאה לכל ניצע. יום לפני מועד אישור הדירקטוריון את  90מנית החברה בבורסה 

יהא מחיר הנעילה של מנית החברה בבורסה, ביום המימוש (ואם יום המימוש אינו יום מסחר, אזי 
ביום המסחר הראשון שלאחר יום המימוש). הסכום אשר ישולם לניצע בגין מימוש יחידות התגמול 

או הינו סכום "ברוטו", וכל מס מכל מין וסוג שהוא אשר יחול על התשלום בגין יחידות התגמול, ו/
מנות,  שלוששהחברה תהיה חייבת לנכות על פי כל דין, יחול על הניצע. יחידות התגמול יבשילו ב

דירקטוריון את הענקת יחידות התגמול, כאשר המנה הראשונה העל פני ארבע שנים ממועד אישור 
הנותרים בחלוף ארבע  25% -בחלוף שלוש שנים ו 25%תובשל בחלוף שנתיים,  50%בשיעור של 

. כל מנה תהא ניתנת למימוש בתוך שנה ממועד הבשלתה, כאשר לאחר חלוף המועד האחרון שנים
למימוש יחידות התגמול ביחס לכל מנה, לא יהיה הניצע זכאי לממש את יחידות התגמול מכוח 

  אותה מנה, או לזכות כלשהי מכוחן.

ורין, פרישה, סיום בתכנית נקבעו הוראות בדבר מימוש יחידות התגמול במקרה של התפטרות, פיט
יחסי עובד מעביד מחמת נכות/מוות, וכן התאמות של יחידות התגמול עקב חלוקת מניות הטבה, 
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חלוקת דיבידנד והצעת זכויות בחברה וכן בשל אירועים נוספים אשר הדירקטוריון יקבע, אם יקבע 
  לפי ישקול דעתו, מנגנוני התאמה, לפי העניין.

 20דיניות תגמול לגבי נושאי משרה המכהנים בה, בהתאם לתיקון יצוין, כי החברה טרם אימצה מ
  . ")20("תיקון  לחוק החברות
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  (באלפי ש"ח): 2012שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  כפי 2012להלן פרוט התגמולים ששולמו לנושאי משרה בכירה בחברה ובתאגידים בשליטתה בשנת 

  

  אחרים* תגמולים  שירותים בעבור* תגמולים  התגמולים מקבל פרטי

  תפקיד  שם
 היקף
 משרה

 החזקה שיעור
 ***מענק  **שכר התאגיד בהון

 תשלום
 מבוסס
  ריבית  אחר  עמלה ייעוץ דמי ניהול דמי ****מניות

 דמי
  כ"סה  אחר שכירות

 1,769 - - - - - - - --  1,769  61.86% מלאה  דירקטוריון ר"יו   גורביץ מנחם

 4,052 - - - - - - - 773 680 2,599  2.72% מלאה  ל"מנכ   קלמן ארי

 - - - - - - 3,168 151 3,410  -  אין מלאה  בת חברה ל"מנכ   רוזן מוטי
6,729 

 - - - - - - - 95 624 1,751  אין מלאה  בת חברה ל"מנכ   אסאייג בן יהודה
2,470 

 - - - - - - - - 721 2,964  אין מלאה  בת חברה ל"למנכ משנה   הרפז מנחם
3,685 

 - - - 28 507 1,753  אין מלאה  ראשי השקעות מנהל  טל יוני
200 - - - 

2,488 

 - - - - - - - 19 500 1,694   אין מלאה   הכספים מנהל  קומפל שי
2,213 

  . הסכומים הנ"ל אינם כוללים מס שכר ו/או מע"מ, לפי העניין. לתאגיד עלות במונחי התגמול סכומי*   

-עובד יחסי סיום בשל הפרשות לרבות( סוציאליות הפרשות), 13 משכורת כולל( למדד צמוד ברוטו חודשי שכר(לפי המקרה והעניין):  הבאים הרכיבים את כולל לעיל המפורט השכר רכיב** 
  .והבראה מחלה, חופשה ימי וכן ונייד נייח טלפון, ל"אש הוצאות זה ובכלל שונות הוצאות החזר, רכב, מקובלכ עבודה כושר ואי השתלמות קרן), מעביד

  הנ"ל).  הפאנטום יחידותלמעט לעניין מנכ"ל החברה שקיבל הקצאה בפועל של מניות התאגיד (במובחן מ 2010 בשנת הוקצו אשר הפאנטום ביחידות הגלומה הטבה שווי*** 

)). שכרו של מר גורביץ שולם 22להלן (תקנה  11שנים (ראה פירוט נוסף בסעיף  5 -ל 2010גורביץ מכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. הסכם ההעסקה עמו חודש בחודש אוקטובר  מר )1(
  .יחיד כנהנה עבורו בנאמנות המוחזקים זרים תאגידים ידי על הינה לעיל המצוין בשיעור החברה במניות ההחזקה. החברה בידימשנת הדוח  החל

 יחודש, האמור המועד לאחר. 2003 מאוגוסט החל שנים 15 של לתקופה הינו שבתוקף עימו ההעסקה הסכם. ביטוח מבטחים מנורה דירקטוריון"ר וכיו החברה"ל כמנכ מכהן קלמן מר )2(
 1%שכרו של מר קלמן צמוד למדד בתוספת ריאלית של . החברה בידימשנת הדוח  החל שולם קלמן מר של שכרו. חידושו אי על מהצדדים מי הודיע כ"אא, פעם בכל לשנה ההסכם
 שנים 10 במהלך החברה למניות להמרה ותהניתנ ביטוח מבטחים מנורה ממניות 4% של הקצאה שעיקרה מניות תכנית קלמן למר אושרה ההעסקה להסכם ובנוסף במקביללשנה. 
 מתכנית מעבר בשל המס בחבות שינוי שעיקרו 2008 אוגוסט בחודש שאושר המניות לתכנית התיקון לרבות המניות ותכנית ההעסקה הסכם בדבר נוספים לפרטים. שוות שנתיות במנות

(אסמכתא:  03.08.2008 ביום החברה שפרסמה מיידי דוח וכן הכספיים לדוחות )2(ב) ( 34(   ביאור ראה, החברה למניות ביטוח מנורה של המניות מלוא והמרת הונית לתכנית פירותית
, קלמן מר זכאי ההעסקה הסכם פי על. זו בשנה שהבשילו המניות של היחסי החלק את מבטאת הדיווח בשנת כהוצאה לעיל בטבלה שנרשם מניותמבוסס  התשלום). 2008-01-222483

) מגולם( בשנה דולר 6,000 של לסך וכן ל"בחו בתפקיד שהייה הוצאות להחזר), 2003יוני  (צמוד למדד ח”ש אלפי 561 של בסך קבוע שנתי למענק, לעיל בטבלה כמפורט לשכר מעבר
 12 של מוקדמת בהודעה דעתה שיקול פי על סיום לידי העובד העסקת את להביא רשאית החברה. העסקתו בתום הצבורים החופשה ימי לפדיון גם החופשה ימי ולעניין פרטיות לנסיעות
 של לתוספת קלמן מר זכאי יהיה) פוטרות בנסיבות שלא( מעביד עובד יחסי סיום של במקרה, בנוסףלרבות תנאים נלווים.  ההסכם פי על זכויותיו למלוא זכאי יהיה בהם לפחות חודשים

 פי על הבשילה טרם לגביהם שזכאותו מניות בגין שנצבר הדיבידנד לסכום השווה בסכום למענק וכן שלו המנהלים ביטוחי בפוליסות לזכותו שנצברו הפיטורין פיצויי מרכיב על 50%
. בנוסף, ובמקרה של סיום יחסי עובד מעביד עקב פיטורים יהיה זכאי מר קלמן להמשך תשלום סכום השווה למשכורתו החודשית לרבות ההפרשות שיחול מס כל בניכוי, התכנית תנאי

תחרות בתקופה -להתחייבות לאי בתמורהחודשים (כולל תקופת ההודעה המוקדמת כאמור)  24ת למשך תקופה של הסוציאליות וההטבות הנלוות לרבות המשך העמדת רכב החברה, וזא
 .  הצינון בתקופת התחרות אי מגבלת לחול תמשיך מקרה ובכלמעביד, - עובד יחסי כלשהו' ג לצד העובד בין מתקיימיםזו ("תקופת הצינון"), אא"כ 
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כמנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (חברה בת של החברה) ומועסק באמצעות חברה בשליטתו (להלן: "נותנת השירותים"). הסכם מתן השירותים  2010רוזן מכהן ממחצית אוקטובר  מר )3(
(שנים עשר) חודשים  12ת להודעה המוקדמת) של (שישה) חודשים ותקופת הסתגלות (החופפ 6הינו לתקופה בלתי קצובה כאשר הפסקת ההתקשרות כפופה להודעה מוקדמת של 

 ניהול כדמי ביטוח מבטחים מנורה ידי על שולמה שירותיו תמורתשלא לעסוק בתקופה זו ב"עיסוק נוגד" כהגדרתו בהסכם.  רוזן מר(למעט בהתקיים נסיבות פוטרות) תוך התחייבות של 
ימי מחלה בתשלום. מנורה מבטחים ביטוח העמידה לרשות המנכ"ל רכב כנהוג למנהלים  30 -ימי חופשה ו 24 -וזכאות ל הסוציאליות ההפרשות מרכיב את גם וכללה האמורה לחברה

סך של  בין שנעלהחזר הוצאות בארץ ובחו"ל כמקובל וכן לקו טלפון בבית, מחשב וטלפון נייד. נותנת השירותים זכאית בגינו של מר רוזן, לבונוס  רוזן מרבדרגת משרתו. בנוסף, זכאי 
יחידות תגמול (אופציות  621,404 -ול") התגמול תכנית(להלן: " למדיניות התגמול הכוללת הנ"ל), בהתאם מכסימלי"ח (בונוס ש אלפי 1,080 של סך לבין) מטרהאלפי ש"ח (בונוס  720

 לסעיף במבואאי התכנית והמימוש הקבועים בה. ראה הרחבה לגבי תכנית התגמול שנים ובהתאם לתנ 4 -פאנטום) שהוקצו לו במסגרת התכנית האמורה, כתגמול ארוך טווח, בפריסה ל
בשל  רוזן למר הוענק אשר, שוטפת שאיננה פעילות בגיןאלפי ש"ח כמענק מיוחד (מעבר למסגרת המענקים הנ"ל)  2,575כמפורט בטבלה כולל סך של  2012לשנת  המענק. לעיל זה

אילו  רווחיםלתכנית התגמול, נוטרלו  בהתאם, כי יצוין"ח. ש מיליוני 86 -כ של בסך) מס(אחרי  כולל רווח לקבוצה הניבו אשרפעמיות -חד עסקאות שתיתרומתו המרכזית להשלמת 
 חרותל) ומגבלת תוהחברה שבבעלותו התחייבו במסגרת הסכם השירותים לסודיות (לזמן בלתי מוגב רוזן מר. המשרה נושאי של השנתיים המענקים חישוב לצורך רווחה מחישוב

 .כמקובל) שנה של(לתקופה 

 בןבע"מ. על פי הסכם ההעסקה זכאי מר  פנסיה מבטחים מנורה ידי על משולם שכרו. 2011 ינואר מחודש החלשל החברה)  בתאסאייג מכהן כמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה (חברה  בן מר )4(
 לתנאי ובכפוף במסגרתיחידות תגמול ארוך טווח (אופציות פאנטום),  100,823 - ול חודשיות משכורות 8.25 -ל 5.5 שבין בטווח שנתי, מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל, למענק אסאייג

 6 של הסתגלות ולתקופתבמקרה של פיטורים (שלא בנסיבות פוטרות)  יום 60בן אסאייג זכאי להודעה מוקדמת בת  מר. פנסיה מבטחים מנורה דירקטוריון שאישר" התגמול"תכנית 
 . ודשיםח

ביטוח וכן כיו"ר דירקטוריון שומרה חברה לביטוח בע"מ (חברות בנות של החברה). הסכם ההעסקה עימו הינו מבטחים מכהן כמשנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח כללי במנורה  הרפז מר )5(
על פי הסכם ההעסקה זכאי מר הרפז, מעבר לשכר כמפורט בטבלה לעיל, . ביטוח מבטחים מנורהידי  על. שכרו של מר הרפז משולם קצובה בלתי לתקופה 2002בתוקף מחודש פברואר 

 .פיטורים של במקרה חודשים 6 של הסתגלות למענק זכאי הרפז מר". התגמול"תכנית  לתנאי ובכפוף במסגרתמשכורות חודשיות,  6 - ל 4שבין  בטווח שנתילמענק 

. קצובהבלתי  לתקופה 2002 מאי מחודש בתוקף הינו עימו ההעסקה הסכם. ביטוח מבטחים במנורה השקעות אגף ומנהל ל"למנכ ומשנה בחברה ראשי השקעות כמנהל מכהן טל מר )6(
 - ולמשכורות חודשיות,  9 -ל 6שבין  בטווח שנתי למענק, לעיל בטבלה כמפורט לשכר מעבר, טל מר זכאי ההעסקה הסכם פי על. החברה בידימשנת הדוח,  החל, משולם טל מר של שכרו

 של במקרה. 2011שנים, החל משנת  5מיליון ש"ח לתקופה של  1יחידות תגמול ארוך טווח (אופציות פאנטום) במסגרת ובהתאם לתכנית התגמול וכן למענק שימור בסך של  117,650
  .הסתגלות חודשי 5 -ל טל מר זכאי) פוטרות בנסיבות שלא( פיטורים

לתקופה בלתי  2006 דצמברמנכ"ל ומנהל אגף חשבות וכספים במנורה מבטחים ביטוח. הסכם ההעסקה עימו הינו בתוקף מחודש קומפל מכהן כמנהל הכספים בחברה ומשנה ל מר )7(
 תמשכורו 6 -ל 4שבין  בטווחקצובה. שכרו של מר קומפל משולם, החל משנת הדוח, בידי החברה. על פי הסכם ההעסקה זכאי מר קומפל לשכר כמפורט בטבלה לעיל, למענק שנתי 

 חודשי 6 -ל קומפל מר זכאי) פוטרות בנסיבות שלא( פיטורים של במקרהובכפוף לתנאי "תכנית התגמול".  במסגרת), פאנטום(אופציות  טווח ארוך תגמול יחידות 79,698 -ול, חודשיות
אלפי ש"ח כמענק מיוחד בגין פעילות שאיננה שוטפת בשל המאמץ  175כמפורט בטבלה כולל סך של  2012לשנת  המענקחודשים במקרה של התפטרות.  3 -מקודמת ו/או ל הודעה

 המענקים חישוב לצורך רווחה מחישוב אילו רווחים נוטרלו, התגמול לתכנית בהתאם כי, יצויןמיליון ש"ח לקבוצה.  54 -של כ סךרווח נקי ב הניבה אשרהמיוחד שהשקיע בגיבוש עסקה 
 .המשרה נושאי של שנתייםה

 המענקים. לעניין נושאי המשרה בחברה (ה"ה יוני טל ושי קומפל), כמפורט לעיל 2003הינו מענק הסכמי מובטח מכוח הסכם ההעסקה משנת  ,2012, בגין שנת המענק ששולם למר קלמן )8(
 20ביום  בישיבותיהםהתגמול והדירקטוריון של החברה  ועדת, בהתאםלתוקף.  20, טרם כניסת תיקון 2012שאושרה בחודש מרס  ,תגמול תכנית על כאמור מבוססים 2012בגין שנת 

 כניתבת שנקבעו ולמדדים לעקרונות בהתאם המענק חישובי הוצגו והדירקטוריון הוועדה בפני. לעיל המפורטיםאת המענקים  אישרו, בהתאמה, 2013במרס  24וביום  2013במרס 
התקיפה  בהתאם לתכנית התגמול אושרו בידי האורגנים המוסמכים של החברות בהן הם מכהנים ,2012בגין שנת  ,לעיל הנזכרים הנוספים המשרה לנושאי ששולמו המענקים .התגמול

  .בהן

  לדוח הדירקטוריון. 6.8עיף בעניין השיקולים לקביעת התגמול לנושאי המשרה הבכירה (לרבות המענקים) והקשר בין תרומת נושאי המשרה לבין תגמולם, בשנת הדיווח, ראה ס לפירוט      )9(

 על 2012 בשנת עמד) להלן 8.1.1בסעיף כמפורט  העסקה הסכם נחתם עימו, גורביץ מר ר"היו למעט( בחברה הדירקטורים כל שקיבלו הנלוות וההוצאות הגמול סך, לעיל לאמור בנוסף )10(
, אישרה האסיפה הכללית של החברה חידוש מינויים של הדירקטורים המכהנים (למעט הדח"צים אשר ימשיכו לכהן עד תום תקופת 2012 צמברבד 30"ח. ביום ש אלפי 1,226 -כ של סך
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, ישיבות עבור וגמולגמול שנתי  -"), קריהגמול תקנות(" 2000-המשך תגמולם בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס לרבותכהונתם לפי דין) 
- נינים שאינם מהווים זיקה), התשס"זהמכהנים בחברות בנות בהתאם למגבלות שבתקנות החברות (ע וריםוכן לדירקט הגמולפי תקנות -על"המרבי" הקבוע לחברה מדרגה ה'  בסכום

בחודש, המהווה  ש"ח 11,050 -ואילך), וכן גמול חודשי בסך של כ 2010"ח (צמוד למדד ידוע ינואר שאלפי  125סך של בשנתי  גמולגדליה דורון כמפורט להלן:  למרהתגמול  וכן, 2006
 . מר דורון איננו זכאי לגמול עבור השתתפות בישיבות.נייד טלפוןבחלקו גילום שווי שימוש רכב בגין רכב חברה שהועמד לרשותו ו

  

   משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח

  .להלן 8.1.11, 8.1.10בסעיפים המשרה בחברה בפוליסת ביטוח, כמפורט  ושאיונ הדירקטורים מבטחת את אחריותם של הקבוצה  

  ופטור שיפוי

  .להלן 8.1.4-8.1.9 , כמפורט בסעיפיםמוציאה לנושאי משרה בה כתבי שיפוי ופטור, בהתאם לתקנון החברה והחלטותיה, ובכפוף להוראות הדין הקבוצה
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  א)21(תקנה  בתאגיד השליטה בעל .7

 המוחזקים זרים תאגידיםניידן אסטבלישמנט ופלמס אסטבלישמנט,  הינםהשליטה בחברה  יבעל
 .החברה ממניות 61.86%, והמחזיקים בשיעור של יחיד כנהנה גורביץ מנחם מר עבור בנאמנות

  )22 תקנה( שליטה בעל עם עסקאות .8

 בה השליטה שלבעל או בה השליטה לבעל החברה בין עסקאות פירוט, החברה ידיעת למיטב להלן
 הדוח הגשת למועד עד או/ו הדיווח בשנת בהן התקשרה החברה אשר, באישורן אישי עניין היה
  :זה דוח למועד בתוקף הינן אשר עסקאות או/ו

  1999 -"טתשנ, החברות לחוק) 4(270 בסעיף המנויות עסקאות 8.1

 ועדת אישור קבלת לאחר ,החברה של הכללית האסיפה אישרה 2007 בינואר 22 ביום 8.1.1
 של ההעסקה הסכם חידוש את ,)2006 בנובמבר 29 יום(מ הדירקטוריון ואישור הביקורת

 ר"יוכו החברה ל"מנככ ,לעיל 8 בסעיף כאמור בחברה השליטה בעל, גורביץ מנחם מר
 ללא ,בלבד למדד בהצמדה עימו הקודם שבהסכם לתנאים בהתאם ,הדירקטוריון

, תמריץ לרבות( שנתי לשכר גורביץ מר זכאי, דאז המחודש ההסכם לפי. ריאלית תוספת
 ח”שאלפי  1,383 -כ של סך על תעלה לא לחברה שעלותו) השנתי השכר במסגרת
 והוצאות רכב בתוספת) "השנתי השכר"() 2007 ינואר בחודש שפורסם למדד(צמוד 
 כל. השנתי לשכר מעבר וטלפון פלאפון אחזקת, אירוח, ל"אש הוצאות החזר, החזקתו

ימים.  60אחד מהצדדים להסכם רשאי להביא לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב של 
 להחלטת בהמשך. שנים 5 של לתקופה 2007 בינואר 1 מיום בתוקף ,חודש ההסכם

האסיפה הכללית של החברה,  אישרה, )19.09.2010 מיום( הביקורת וועדת הדירקטוריון
גורביץ בתיקון להסכם העסקתו  מנחם מר עם להתקשר, 2010באוקטובר  28 ביום

 והפסקת החברה"ר דירקטוריון כיו גורביץ מנחםהגדרת תפקידו של מר  עדכון שעניינו
 5שיסתיים בחלוף  ךכ ,האמור ההעסקה הסכם של תוקפו הארכת כןוכהונתנו כמנכ"ל, 

לשלוש  מוגבל העסקה תוקף כי, יצוייןשנים ממועד אישור האסיפה הכללית כאמור. 
 מר של השכר עלות. החברות לחוק) 1)((א275 וסעיף 16 תיקון להוראות בהתאם, שנים
 בשל בעסקה אישי עניין גורביץ מנחם למר"ח. ש אלפי 1,769 הינה 2012 בשנת גורביץ

 20של החברה מימים  יםמיידי יםראו דיווח ,נוספים לפרטים. לעסקה צד שהינו כך
-2010-01 - ו 2010-01-627204: ות(אסמכתא 2010באוקטובר  28 - ו 2010בספטמבר 

  .)בהתאמה, 661629

 על מועסק, גורביץ מנחם מר -  בחברה השליטה בעל של אחיו שהינו, גורביץ גרשון מר 8.1.2
 ")ביטוח מבטחים מנורהבע"מ (לעיל ולהלן: " ביטוח מבטחים מנורה - הבת החברה ידי

בה,  ונכסים לוגיסטיקה"ל כסמנכ משמש 2005בינואר  1והחל מיום  ,1994מאז שנת 
. , אשר אושר בידי מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוחזה ממועד העסקההסכם ל התאםב

אחראי מר גרשון גורביץ על תחום הלוגיסטיקה והנכסים במנורה  ,תפקידו במסגרת
, זכאי מר 2005 משנתעל פי הסכם ההעסקה  ביטוח ובמרבית החברות הבנות שלה.

משכורות, להפרשות  3משכורות) ומענק שנתי בגובה של  13גורביץ לשכר חודשי (
סוציאליות כמקובל, רכב, החזקת טלפון, אש"ל, ימי מחלה, הבראה וחופשה שנתית. 

 חודשים. 3בנוסף, זכאי להודעה מוקדמת של 

עודכנו תנאי העסקתו של מר גרשון גורביץ, באופן ששכרו עודכן לסך של  2010 בשנת
עובר לכך) וכן לתנאים נלווים  "חש 29,000 -ש"ח ברוטו (צמוד למדד) (חלף כ 40,000

כמקובל לגבי סמנכ"לים במנורה מבטחים ביטוח. העדכון האמור, אושר על ידי האסיפה 
 אישור לאחר, 2010בינואר  1בתוקף מיום , 2010במאי  16הכללית של החברה ביום 

 בלתי לתקופה וזאת ,בהתאמה, 2010, במרס 25 מיום והדירקטוריון הביקורת ועדת
 2012עלות השכר של מר ג. גורביץ בשנת "). הקודם העסקה הסכם(להלן: " קצובה

 5 מיום החברה של מיידים דוחות ראו, זה לעניין אלפי ש"ח. 1,059עמדה על סך של 
, 2010-01-482148 -ו 2010-01-470796(אסמכתאות:  2012 במאי 16 ומיום 2010 במאי

  ).בהתאמה

האסיפה הכללית  אישרהלאחר תאריך המאזן, , 2013 בינואר 31 ביוםבהמשך לאמור, 
 -ו 23 מימים, החברה של והדירקטוריון הביקורת ועדת אישור קבלת לאחרשל החברה, 

חידוש הסכם ההעסקה עם מר גרשון גורביץ,   את ,בהתאמה, 2012, בדצמבר 26
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 גורביץ גרשון מר של העסקתו תנאי. 2013בינואר  1החל מיום  ,שנים 3לתקופה של 
, מלבד הקודם העסקה הסכם מתנאי שינוי ללא הינם החדש ההעסקה הסכם תחת

 של בסך חודשית למשכורתגורביץ יהיה זכאי  גרשוןמר  :להלןהשינויים המפורטים 
 לפי 2012 בדצמבר 31 ליום נכון, ש"ח 43,000 -כ של סך(במקום  ברוטו ש"ח 53,500
(חלף  חודש מדי למדד צמודה תהיה החודשית המשכורת). הקודם ההעסקה הסכם
 גורביץ מר זכאי יהיה זו תוספת בגין). הקודם ההעסקה הסכם לפי למדד שנתית הצמדה

מר . הקודם ההעסקה בהסכם שנקבע כפי פיצויים להשלמת וכן סוציאליות להפרשות
) משכורות 3גורביץ לא יהיה זכאי עוד למענק שנתי מובטח בגובה שלוש ( גרשון

חודשיות כפי שנקבע בהסכם ההעסקה הקודם. חלף העמדת רכב חברה עבורו על פי 
 5,500הסכם ההעסקה הקודם, יהיה מר גורביץ זכאי לקבלת החזר הוצאות רכב בסך של 

 ללא יישארו החדש סקהההע הסכם תנאי יתרש"ח לחודש (צמוד למדד מדי שנה). 
  לעיל. כמפורט, הקודם ההעסקה להסכם ובהתאם שינוי

 2 -ו 2012בדצמבר,  26 מימים החברה של מיידים דיווחים ראה נוספים לפרטים
  )בהתאמה, 2013-01-027594 - ו 2012-01-321390: ות(אסמכתא 2013בפברואר 

אישי של קרובו מר ג. לבעל השליטה מר מ. גורביץ, עניין אישי בעסקה בשל עניינו ה
 גורביץ שהינו צד לעסקה.

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2012בינואר  5ביום  8.1.3
, בהתאמה) לחדש את הסכם 2011בנובמבר  24 -ו 21 בימים ,והדירקטוריוןהביקורת 

 השליטה בעלמנחם גורביץ,  מרההעסקה של החברה עם מר ערן גריפל, קרובו של 
 15 מיום שנים 3 של לתקופה), החברה של בת"ן (חברה נדל מנורה"ל כמנכ, בחברה
 -כאשר אושרו כאמור הינם: שכר חודשי בסך של  ,ההעסקה תנאי עיקר. 2011 בנובמבר

יום;  180; הודעה מוקדמת של 13בתוספת משכורת  9אלפי ש"ח לחודש (צמוד למדד) 72
 11שונות הוצאות החזר; 10ר עבודה כמקובלהפרשות סוציאליות, קרן השתלמות ואי כוש

 24, הוצאות אש"ל, טלפון נייד ושני קווים נייחים וכן ימי חופשה (12רכב -ובכלל זה 
מר גריפל יהא  ,כן כמוימים בשנה).  14ימים בשנה), והבראה ( 30ימים בשנה), מחלה (

 -לפני מס של מנורה נדל"ן  13מהרווח השנתי 5%- זכאי למענק שנתי, בסכום השווה ל
 בשיעור הינו האמור שהרווח ובלבד), LCFבניכוי הפסד משנה קודמת אחרונה (

 עד וזאת), בעלים הלוואות(ללא  העצמי ההון על לפחות 10% של תשואה המבטא
. המענק השנתי האמור לעיל ")השנתי המענק(להלן: " חודשיות משכורות 4 של לתקרה

 בשל בעסקה אישי עניין, גורביץ מנחם מר ,. לבעל השליטה201214 שנתב לראשונה חל
 בשנת גריפל מר של השכר עלות. לעסקה צד שהינו גריפל מר קרובו של האישי עניינו
 מר של ההעסקה תנאי חידוש אודות נוספים לפרטיםאלפי ש"ח.  1,273 הינה 2012
  .)2011-01-381351(אסמכתא:  2011 בדצמבר 29 מיום החברה של מיידי דיווח ראו גריפל

 החברה של הכללית האסיפה אישרה 2007 בינואר 22 וביום 2005 בנובמבר 24 ביום 8.1.4
 והתחייבות פטור כתב מתן) הדירקטוריון ואישור הביקורת ועדת אישור קבלת לאחר(

 כתב מתן וכן וקרוביו גורביץ מר ובכללם בחברה משרה ונושאי לדירקטורים לשיפוי
 בנות חברות ,פיננסים מבטחים ובמנורה ביטוח מבטחים במנורה כאמור ושיפוי פטור
 הינו החברה שהעניקה הפטור כתב. משרה כנושאי מכהנים הם בהם, החברה של

 מוגבלת לשיפוי ההתחייבות ואילו החברות בחוק זה לעניין הקבועות למגבלות בהתאם
 באירוע השיפוי מקבלי לכלל דולר מיליוני 30 - ול משרה לנושא דולר מיליוני 25 של לסך
 ח"הדו לפי החברה של העצמי מההון 25% על השיפוי יעלה לא, מקרה ובכל בודד
 וההתחייבות הפטור כתבי תנאי בדבר נוספים לפרטים. השיפוי מתן ערב שלה הכספי

                                                 
  "ח.ש אלפי 73על סך של  כיום העומד 9

גריפל יהיה רשאי להודיע לחברה, בכתב, כי סכומי ההפרשות לדמי גמולים ולקרן ההשתלמות העולים על התקרה  מר 10
 בביטוח שיופקדו מקוםב) מצידוהפטורה ממס לפי הוראות פקודת מס הכנסה, לפי העניין, ישולמו לו למשכורתו (ללא ניכוי 

  .ההשתלמות בקרן או המנהלים
  .תקופתית בריאות ובדיקת יומי עיתון, מקצועית ספרות 11
 הוצאות מתשלום המתחייב המס גילום(לרבות  גריפל מר בבעלות שהינו הרכב והחזקת הפעלת בהוצאות תישא החברה 12

  .רכבו בגין גריפל מר של הפחת/או ו המימון בהוצאות תישא לא החברה). החברה ידי על אלו
  .שיירכשו ככל"ן, נדל מנורה ידי על בעתיד שיירכשו חברות או פעילויות עקב רווחים לרבות 13
 זכאי היה 2011אישור האסיפה הכללית האמורה לעיל שונו תנאי המענק לו זכאי מר גריפל, כאשר ביחס לשנת  במסגרת 14

מרווחי מנורה נדל"ן לפני מס  5%מר גריפל למענק שנתי על פי התנאים עובר לתיקון האמור אשר הינם: מענק שנתי בשיעור 
רווחית באותה  יתהיהמשכורות חודשיות, בכפוף לכך שמנורה נדל"ן  4-(בניכוי ההפסד המצטבר משנים קודמות) ולא פחות מ

  שנה, על פי הדוח התקופתי שלה.
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 12 וביום 2005 בנובמבר 1 ביום החברה שפרסמה מיידיים דוחות ראה ל"הנ לשיפוי
   , בהתאמה).2007-01-016606 -ו 2005-01-061983 (אסמכתאות: בהתאמה, 2006 בדצמבר

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2012בינואר  5ביום  8.1.5
 29-ו 2011 בנובמבר 24 בימים דירקטוריוןהואישור  2011בנובמבר  21 ביוםהביקורת 
) להעניק כתב התחייבות לשיפוי חדש ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל 2011בדצמבר 

 בהתאם"). החדש השיפויכתב "השליטה בחברה, מר מנחם גורביץ (להלן בסעיף זה: 
לכתב השיפוי החדש, סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה בגין אירוע 

חוב מי מהחברות הנמנות על קבוצת אחד, יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו ת
דולר. כמו כן,  מיליון 30מנורה, בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה, לא יעלה על 

סכום השיפוי אשר בו תחוב החברה כלפי נושא משרה אחד בגין אירוע אחד, יחד עם 
כל סכום שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי, 

דולר. בכל מקרה, סכום השיפוי (נטו) לאחר  מיליון 25ן אותו אירוע, לא יעלה על בגי
הפחתות של תגמולי ביטוח ששולמו בגין אותו אירוע על פי פוליסות ביטוח נושאי 

או בשל סכום השיפוי ששולם על  ,רכשה אם, דעתה שיקול לפי, משרה שרכשה החברה
, לא יעלה, גורביץ למר ענקוושה ידי החברה בגין אותו אירוע מכוח כתבי שיפוי קודמים

מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי שלה, ערב מתן  25%בכל מקרה, על 
השיפוי. כתב השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק 

ם גורביץ והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך התחייבויות החברה למר מנח
מ. גורביץ,  מרהשליטה  לבעלהאמור בכתב השיפוי החדש.  על בסכומו יעלהלשיפוי לא 

 לו מעניק שהוא העובדה ולאור החדש השיפוי כתב של טיבו בשל בהחלטה אישי עניין
 החברה של מיידי דיווח ראו החדש השיפוי כתב אודות נוספים לפרטים. (שיפוי) הטבה
  .)2011-01-381351: א(אסמכת 2011 ,בדצמבר 29 מיום

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2012בינואר  5ביום  8.1.6
 29-ו 2011 בנובמבר 24 בימים דירקטוריוןה אישור, 2011בנובמבר  21 ביוםהביקורת 
לאשר  )ביטוח מבטחיםהמוסמכים של מנורה  האורגנים אישור וכן, 2011 בדצמבר

 מלאה בבעלות בת חברה, ביטוח מנורה ידי על, חדש לשיפויהענקת כתב התחייבות 
מנחם  מרלה"ה ערן גריפל וגרשון גורביץ, קרוביו של בעל השליטה בחברה  ,החברה של

, בהתאמה (להלן ביטוח מבטחיםגורביץ בגין כהונתם כדירקטור וסמנכ"ל במנורה 
ההתחייבות לשיפוי לכתב השיפוי החדש,  בהתאם"). החדש השיפויכתב "בסעיף זה: 

מיליון דולר לכלל מקבלי השיפוי  30 -מיליון דולר לנושא משרה ול 25מוגבלת לסך של 
 מההון 25% על השיפוי יעלה לא, שונים לאירועים במצטבר, מקרה ובכלבאירוע בודד, 

 כתב. השיפוי מתן ערב שלה הכספי הדוח לפיביטוח  מבטחים מנורה של העצמי
(ככל השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק 

והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך  גורביץ וגרשון גריפל ערן"ה להשהוענק) 
שיפוי החדש. לשיפוי לא תעלינה בסכומם על האמור בכתב ה ביטוח מנורההתחייבויות 

 ולאור השיפוי כתבי של טיבם בשל האמורה בהתקשרות אישי עניין השליטה לבעל
 השיפוי כתב אודות נוספים לפרטים .השליטה בעל של לקרוביו מעניקים שהם העובדה
 .)2011-01-381351(אסמכתא:  2011 בדצמבר 29 מיום החברה של מיידי דיווח ראו החדש

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2012בינואר  5ביום  8.1.7
 29-ו 2011 בנובמבר 24 בימים דירקטוריוןה אישורו 2011בנובמבר  21 ביוםהביקורת 
 השליטה בעל של קרובו, גריפל ערן למר שיפוי כתב הענקת לאשר) 2011 בדצמבר
גורביץ, בגין כהונתו כמנכ"ל מנורה מבטחים נדל"ן  מנחם מר, הדירקטוריון"ר ויו בחברה
, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (להלן בסעיף זה: )""ןנדלמנורה "(להלן:  בע"מ

פי כתב השיפוי החדש סכום השיפוי שבו תחוב החברה כלפי  על). "החדש השיפויכתב "
חברות הנמנות מר גריפל בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום שהינו זכאי לקבל ממי מה

דולר. כמו  מיליון 3על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי, בגין אותו אירוע, לא יעלה על 
כן, סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה לכלל מקבלי השיפוי לאחר 
הפחתת תגמולי ביטוח ו/או סכומי שיפוי מצד ג' ששולמו למר גריפל ו/או לכלל מקבלי 

ו להשתלם למר גריפל ו/או לכלל מקבלי השיפוי, לא יעלה בכל השיפוי ו/או עשויים הי
מההון העצמי של החברה  25%מקרה, לאירוע בודד ו/או במצטבר לאירועים שונים, על 

השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע  כתב. לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי
הכל בהתאם למותר על ו גריפל(ככל שהוענק) למר מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק 

לשיפוי לא תעלינה בסכומם על האמור בכתב  החברהפי דין ואולם סך התחייבויות 
 כתב של טיבו בשל האמורה בהתקשרות אישי עניין השליטה לבעלהשיפוי החדש. 

, גריפל ערן(ה"ה  השליטה בעל של לקרובו מעניק שהוא העובדה ולאור החדש השיפוי
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 ראו החדש השיפוי כתב אודות נוספים לפרטים .(שיפוי) הטבה) השליטה בעל של חתנו
 .)2011-01-381351(אסמכתא:  2011 בדצמבר 29 מיום החברה של מיידי דיווח

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2012בינואר  5ביום  8.1.8
 29-ו 2011 בנובמבר 24 בימים דירקטוריוןה אישורו 2011בנובמבר  21 ביוםהביקורת 
) לאשר הענקת כתב שיפוי למר ערן גריפל, קרובו של בעל השליטה 2011בדצמבר 

בחברה ויו"ר הדירקטוריון, מר מנחם גורביץ, בגין כהונתו כדירקטור במנורה מבטחים 
 השיפוי"כתב פיננסים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (להלן בסעיף זה: 

). על פי כתב השיפוי החדש סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה "החדש
בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הנמנות 

דולר.  מיליון 30על קבוצת מנורה, בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה, לא יעלה על 
בגין אירוע אחד, יחד עם כל סכום  סכום השיפוי שבו תחוב החברה כלפי מר גריפל

שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי, בגין אותו 
דולר. כמו כן, סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב  מיליון 3אירוע, לא יעלה על 

החברה לכלל מקבלי השיפוי לאחר הפחתת תגמולי ביטוח ו/או סכומי שיפוי מצד ג' 
ששולמו למר גריפל ו/או לכלל מקבלי השיפוי ו/או עשויים היו להשתלם למר גריפל 
ו/או לכלל מקבלי השיפוי, לא יעלה בכל מקרה, לאירוע בודד ו/או במצטבר לאירועים 

. מההון העצמי של החברה לפי הדו"ח הכספי שלה ערב מתן השיפוי 25%שונים, על 
מכל כתב שיפוי קודם אשר הוענק (ככל  השיפוי החדש נועד להוסיף ולא לגרוע כתב

שהוענק) למר גריפל והכל בהתאם למותר על פי דין ואולם סך התחייבויות החברה 
 אישי עניין השליטה לבעללשיפוי לא תעלינה בסכומם על האמור בכתב השיפוי החדש. 

 מעניק שהוא העובדה ולאור החדש השיפוי כתב של טיבו בשל האמורה בהתקשרות
 .(שיפוי) הטבה) השליטה בעל של חתנו, גריפל ערן(ה"ה  השליטה בעל לש לקרובו

 29לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי החדש ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
  .)2011-01-381351(אסמכתא:  2011בדצמבר 

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2012בינואר  5ביום  8.1.9
 29-ו 2011 בנובמבר 24 בימים דירקטוריוןה, אישור 2011בנובמבר  21 ביוםהביקורת 
) ושל מנורה פנסיה ביטוח מנורהאישור האורגנים המוסמכים של  וכן, 2011 בדצמבר
"מ (להלן: בע פנסיה מבטחים מנורה ידי על לשיפוי התחייבות כתב הענקת לאשר

 מר, הדירקטוריון"ר ויו בחברה השליטה בעל של קרובו, גריפל ערן למר") פנסיה מנורה"
 כתב: "זה בסעיף(להלן  פנסיה מנורה דירקטוריון"ר כיו כהונתו בגין, גורביץ מנחם
פי כתב השיפוי החדש, השיפוי אשר יינתן לכל נושאי המשרה  על"). החדש השיפוי

מההון  25%מיליון דולר, ובכל מקרה לא יעלה על  20במנורה פנסיה לא יעלה על 
 התחייבות כל מבטל החדש השיפוי כתבהעצמי של מנורה פנסיה ערב מתן השיפוי. 

 השליטה בעלל. גריפל למר פנסיה מנורה ידי על שניתנה, אחרת או קודמת, לשיפוי
 העובדה ולאור החדש השיפוי כתב של טיבו בשל האמורה בהתקשרות אישי עניין
 הטבה) השליטה בעל של חתנו, גריפל ערן(ה"ה  השליטה בעל של לקרובו מעניק שהוא

לפרטים נוספים אודות כתב השיפוי החדש ראו דיווח מיידי של החברה מיום  .(שיפוי)
  . )2011-01-381351(אסמכתא:  2011בדצמבר  29

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישור ועדת  2011באוקטובר  10 ביום 8.1.10
) חידוש פוליסת בהתאמה, 2011 באוגוסט 28 יוםבו 25 יוםב והדירקטוריוןהביקורת 

ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות, לרבות עבור בעל השליטה 
) "הבסיסשנת "(להלן:  2012ביולי  31ועד ליום  2011באוגוסט  1וקרוביו, לתקופה שבין 

 משותף כיסוי בתוספת") הבסיס פוליסת: "להלן( דולר מיליוני 15 של אחריות בגבול
 דולר מיליוני 30 של אחריות בגבול בקבוצה החטיבות לכלל שונהרא מטריה בפוליסת
דולר לכלל החטיבות בקבוצה  אלף 100 - כלפרמיה שנתית בסך כולל של  בתמורה

") ובתוספת כיסוי משותף בפוליסת מטריה נוספת, הראשונה המטריה פוליסת: "להלן(
מיליוני דולר ארה"ב, בתמורה לפרמיה  30לכלל החטיבות בקבוצה, בגבול אחריות של 

פוליסת "דולר, לכלל החטיבות בקבוצה (להלן:  אלף 50 - כשנתית בסך כולל של 
ות ). בנוסף, אושרה עסקת מסגרת לפיה ניתן אישור מראש להתקשר"השנייה המטרייה

החברה לשם חידוש הפוליסות האמורות לעיל עבור החברה וחברות הבנות שלה לאחר 
תום שנת הבסיס, אשר יחולו לגבי נושאי המשרה והדירקטורים, כפי שיכהנו בחברה 
ובחברות השונות מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה 

שנים ממועד  3במשך תקופה של  או קרוביהם. חידוש הפוליסות יעשה מדי שנה,
תחילת שנת הבסיס ובכפוף לכך כי הפרמיה השנתית הכוללת בכל שנה בה תחודשנה 
פוליסת הבסיס ופוליסת המטריה הראשונה והשנייה תהיה הפרמיה המצרפית של שנת 
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לכל שנה  20%, בתוספת שנתית של עד דולראלפי  422 - כהבסיס, העומדת על סך של 
בשנת הבסיס וכן כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו מהפרמיה הכוללת 

עבור כל שנה בה תחודשנה פוליסות הביטוח כי הן תואמות את התנאים לעיל (להלן: 
). לבעל השליטה עניין אישי בחידוש ביטוח דירקטורים ונושאי משרה "המסגרתעסקת "

ן כיו"ר דירקטוריון עבור בעל השליטה וקרוביו לשנת הבסיס וכן בעסקת המסגרת שכ
החברה הוא יהיה זכאי לכיסוי הביטוחי. לבעל השליטה בחברה עניין אישי גם בשל 

 בחברה משרה שכנושאי, גורביץ וגרשון גריפל ערן"ה העניינם האישי של קרוביו, 
 של מיידיים דיווחים ראו נוספים לפרטים. הביטוחי לכיסוי זכאים יהיו, בנות וחברות
 2011-01-292152: ות(אסמכתא 2011 באוקטובר 11 -ו 2011 באוקטובר 4 מימים החברה

  .)בהתאמה, 2011-01-299676 -ו

 דירקטוריון אישר, 2012ביולי  26 מיום החברה של הביקורת ועדת להחלטת בהמשך 8.1.11
 לשנת משרה ונושאי דירקטורים ביטוח פוליסת חידוש, 2012ביולי  30 ביום, החברה

 עצמן בפני חטיבות שאינן שלה בנות ובחברות בחברה) 31.7.2013-1.8.2012( 2012-2013
 ה"ה וקרוביו השליטה בעל עבור לרבות"), החזקות מבטחים מנורה חטיבת: "להלן(

 המסגרת לעסקת בהתאםשנת הבסיס,  של, גורביץ וגרשון גריפל ערן, גורביץ מנחם
 המסגרת עסקת חידוש והדירקטוריון הביקורת ועדת אישרו, בנוסף. המפורטת לעיל

 מנורה חטיבת -  בנות חברות של השונות בחטיבות, וקרוביו השליטה בעל עבור כאמור
 מבטחים מנורה וחטיבת מ"בע פיננסים מבטחים מנורה חטיבת, מ"בע ביטוח מבטחים
 הביטוח תנאי. החזקות מנורה חטיבת לגבי כמפורט אחריות בגבולות -  מ"בע פנסיה
. בקבוצה המשרה נושאי יתר של הביטוח לתנאי זהים הינם וקרוביו השליטה לבעל
 החידוש בתנאי נעשה כאמור הפוליסות חידוש כי קבעו והדירקטוריון הביקורת ועדת
 10 מיום החברה של הכללית האסיפה בהחלטת שנקבעו, כפי מסגרתה עסקת של

(אסמכתא:  2012ביולי  31. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 2011 באוקטובר
2012-01-197718 .(  

  1999 -) לחוק החברות, תשנ"ט4(270אחרות אשר אינן מנויות בסעיף עסקאות  8.2

משרה  נושאי עבור ביטוח במנורה שונות ביטוח עסקאות נערכו, 2012 שנת במהלך 8.2.1
 הרגיל העסקים במהלך נעשו ל"הנ העסקאות כל. וקרוביו גורביץ מרובכלל זה עבור 

 בהתאם" זניחות עסקאות" בגדר גם ןוהינ הקבוצה עובדי לגבי המקובלים שוק ובתנאי
 )"זניחות עסקאות"( 6.9 בסעיף וכמפורט, זה לעניין הדירקטוריון שקבע לקריטריונים

 בהתאם, 2012ביולי  20 ביום, כי יצוין. הכספיים לדוחות המצורף הדירקטוריון דוחל
 ,החברה לתקנון ובהתאם 1999- "טהתשנ, החברות לחוקא) 1(117 סעיפים להוראות

 הביקורת ועדת אישרה 2013 בינואר 28 וביום, ביטוח מנורה של אישרה ועדת הביקורת
עסקאות במהלך העסקים הרגיל ובתנאי "ישירים"  בהיותן"ל כנ עסקאות כי, החברה של

הינן בגדר סוג של עסקאות שאינן  )ביטוח מנורה(תנאים הניתנים באופן כללי לעובדי 
צורך באישור  ללא ,עסקאות בעלי עניין יחריגות ואשר הטיפול בהן יעשה בהתאם לנהל

  .פרטני

 של מחדש מינויים אתהאסיפה הכללית של החברה  אישרה ,2012 בדצמבר 30 ביום 8.2.2
שאינם  ,)השליטה בעל, גורביץ מנחם(וביניהם מר  בחברה המכהנים הדירקטורים

 יםדיווח ראו לפרטים. הקיים המצב כפי, תגמולם חידוש ואת דירקטורים חיצוניים
 בדצמבר 30 -ו) 2012-01-303210(אסמכתא:  2012בדצמבר  6 מימים החברה של יםמידי
. לפרטים בדבר השכר המשולם למר גורביץ בעבור )2012-01-324399(אסמכתא:  2012

   ., בהתאמהלעיל 6 - ו 8.1.1 פיםסעיראו  והגמול המשולם לדירקטורים, כהונתו

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2012בינואר  5ביום  8.2.3
, בהתאמה) לתקן את תקנון 2011בנובמבר  24וביום  21ביום  והדירקטוריוןהביקורת 

, בקשר 2011- ), התשע"א16החברה לשם התאמתו להוראות חוק החברות (תיקון מספר 
עם הוראות ממשל תאגידי שונות וכן בקשר עם הרחבת החבויות ו/או ההוצאות בגינן 

משרה בנוגע  תהיה החברה רשאית להעניק שיפוי ו/או ביטוח לדירקטורים ונושאי
להליכים מנהליים שונים בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך 

וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה),  2011 - (תיקוני חקיקה), התשע"א
. עניינו האישי של בעל השליטה בתיקון התקנון הינו שמכוח תיקון זה 2011-התשע"א

וצאות בגינן תהיה החברה רשאית להעניק לו שיפוי ו/או יורחבו החבויות ו/או הה
ביטוח. לבעל השליטה עניין אישי גם בשל עניינו של קרובו, ה"ה ערן גריפל שבעקבות 

 מבטחים במנורה כדירקטורהתיקון זכאי הוא לכתב שיפוי חדש מהחברה בשל תפקידו 
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 8.1.5הוענק כתב שיפוי לבעל השליטה, כמפורט בסעיף  בהתאם לאמור,"מ. בע פיננסים
 29 מימים החברה של יםמיידי יםדיווח ראו התקנון תיקון אודות נוספים לפרטים לעיל.

, 2012-01-008763 -ו 2011-01-381351 :ות(אסמכתא 2012בינואר,  5 -ו 2011 בדצמבר
  .)בהתאמה

   )24 תקנה( מוחזקת בחברה, בתאגיד עניין בעל י"ע המוחזקים ע"וני מניות .9
  

 במניות מחזיקים החברה ידיעת למיטב אשר, הבכירה המשרה ונושאי העניין בעלי לרשימת
 2009ביוני  1מיידי שפרסמה החברה ביום  דיווח ראו, החברה של האחרים הערך ובניירות

   האמור, מובא כאן על דרך ההפניה. ). המידע המובא בדוח2009-01-129780(אסמכתא: 

   )א24 תקנה( התאגיד של המירים ערך וניירות מונפק הון, רשום הון .10

  לדוח הכספי. 15, ראה באור  31.12.2012בדבר הונה הרשום והמונפק של החברה, נכון ליום  לפרטים

  .המירים ערך ניירות אין לחברה

  ב)24(תקנה  התאגיד של המניות בעלי מרשם .11
  

  מניות כמות  מניה סוגמעןזיהוי ומספר סוגהרשום המניות בעל שם

  740 .נ.ע ₪ 1.ר. מ "את, 2 נוף יפה701878806- דרכון  הירשפלד דוד

 חיפהד', 18 ניצנים50521467 -.ז ת  ריינר דוד
34354 

  560 .נ.ע ₪ 1.ר. מ

  290 .נ.ע ₪ 1.ר. מ סביון, 32 המעגל70118880 - דרכון גבעוני רות

 34 .נ.ע ₪ 1.ר. מ "את, 18 ברגסון64837123 -.ז ת לב-בר יהודה

 12 .נ.ע ₪ 1.ר. מ "את, 115 אלנבי510050362 -.פ.ח"מבע וביטוח השקעות שומרון

  468 .נ.ע ₪ 1.ר. מ ידוע לא--- רוטנברג יהודה

  114 .נ.ע ₪ 1.ר. מ------ )ידוע(לא  אחרים

 לישראל לאומי בנק של לרישומים חברה
 "מבע

  63,269,713 .נ.ע ₪ 1.ר. מ "את, 4 לילינבלום510098064.פ. ח

  63,271,931     מניות בעלי ספר לפי"כ סה

  

   א)25(תקנה  רשום מען .12

  .אביב-תל, 115 אלנבי רחובהרשום של התאגיד:  המען

 shimoni@menora.co.ilדואר אלקטרוני:  כתובת

  03-7107801טלפון:  מספר

  03-7107633פקס:  מספר
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  )26 תקנה( התאגיד של הדירקטורים .13

   דירקטוריון ר"יו ,גורביץ מנחם  שם

  7969504  . ז.ת מספר

  2.12.1942  לידה תאריך

  .אביב תל, 62 פנקס  מען

  .ישראלית  נתינות

  . לא  הדירקטוריון בועדת חברות

 כשירות/ ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל/  תלוי בלתי/  צ"דח
  מקצועית

  .לא

   קשורה חברה, בת חברה, התאגיד של עובד הוא האם

  עניין בעל של או

   .לא

   28.3.1985  כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

שבהם התאגידים ופירוט האחרונות השנים בחמש והתעסקותו השכלתו
  דירקטור משמש הוא

של הדירקטוריון ר"יוכ מכהן. תיכונית השכלה
ל"כמנכ הןיכ .19.9.2010 מיום החל החברה
כיהן וכן 19.9.2010 ליום עד 1998 משנת החברה

מבטחים מנורה - בחברות דירקטוריון ר"יוכ
,מ"בע פנסיה מבטחים מנורה ,מ"בע ביטוח
במנורה וכדירקטור מ"בע ן"נדל מבטחים מנורה
  .מ"בע והשקעות נכסים

  .לא  בתאגיד ראח עניין בעל של משפחה בן הוא האם

 עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור הוא האם
  החברות לחוק )12)(א(92 סעיף לפי הדירקטוריון שקבע המזערי במספר

  .לא

  דורון גדליה  שם

  7751100  .ז.ת מספר

  14.11.1929  לידה תאריך

  .אביב תל, 4 אורי  מען

  .ישראלית  נתינות

  .לא  הדירקטוריון בועדת חברות

 כשירות/ ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל/  תלוי בלתי/  צ"דח
  מקצועית

  .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

   קשורה חברה, בת חברה, התאגיד של עובד הוא האם

  עניין בעל של או

  .לא

  .24.10.1989  כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

שבהם התאגידים ופירוט האחרונות השנים בחמש והתעסקותו השכלתו
  דירקטור משמש הוא

MBA-Harvard Business School .מכהן
דירקטוריון ר"כיו הןיכ .חברהב דירקטורכ

מנורה הבנות בחברות כדירקטור וכן 15החברה
ביטוח מבטחים מנורה ,מ"בע פנסיה מבטחים

  .מ"בע פיננסים מבטחים ומנורה, מ"בע

  .לא  בתאגיד ראח עניין בעל של משפחה בן הוא האם

 עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור הוא האם
  החברות לחוק) 12)(א(92 סעיף לפי הדירקטוריון שקבע המזערי במספר

  .כן

   גרא-בן כוכבא בר  שם

  1577220  .ז.ת מספר

  4.5.1942  לידה תאריך

  .לציון ראשון, 16 היסוד קרן  מען

  .ישראלית  נתינות

                                                 
  .19.9.2010 ליום עד 1.1.2009 דיםהמוע בין 15
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ועדת, )ר"יו( מאזן ועדת, )ר"יו( ביקורת ועדת  הדירקטוריון בועדת חברות
  16)ר"יו( תגמול

 כשירות/ ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל/  תלוי בלתי/  צ"דח
  מקצועית

  .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל ,צ"דח

   קשורה חברה, בת חברה, התאגיד של עובד הוא האם

  עניין בעל של או

  .לא

  .10.7.2007  כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

שבהם התאגידים ופירוט האחרונות השנים בחמש והתעסקותו השכלתו
  דירקטור משמש הוא

בין לימודים בצירוף המדינה במדעי ראשון תואר
וכן ירושלים, העברית מהאוניברסיטה חוגים
,לביטוח המגמה - מ"תל - בניהול הכשרה לימודי

)צ"דח( כדירקטור מכהן. אביב-תל אוניברסיטת
ביטוח מבטחים במנורה צ"כדח וכן, חברהב
כיהן. מ"בע לביטוח חברה ובשומרה מ"בע

ר"ויו ל"וכמנכ "הפניקס" הביטוח חברת ל"כמנכ
כיהן וכן", הפניקס" בקבוצת אחרים מבטחים
לחודש עד, מ"בע" מהדרין" בחברת כדירקטור
  .2009 דצמבר

  .לא  בתאגיד ראח עניין בעל של משפחה בן הוא האם

 עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור הוא האם
  החברות לחוק) 12)(א(92 סעיף לפי הדירקטוריון שקבע המזערי במספר

  .כן

  מילוא שלמה  שם

  07559669  .ז.ת מספר

  29.8.1942  לידה תאריך

  .הרצליה, 14 צמרות  מען

  .ישראלית  נתינות

  .18תגמול ועדתו 17ביקורת ועדת  הדירקטוריון בועדת חברות

 כשירות/ ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל/  תלוי בלתי/  צ"דח
  מקצועית

  .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל

   קשורה חברה, בת חברה, התאגיד של עובד הוא האם

  עניין בעל של או

  .לא

  26.6.1995  כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

שבהם התאגידים ופירוט האחרונות השנים בחמש והתעסקותו השכלתו
  דירקטור משמש הוא

MBA מכהן. מהטכניון וניהול תעשיה בהנדסת
הבת תבחבר כדירקטור וכן בחברה דירקטורכ

ל"כמנכ משמש. מ"בע ביטוח מבטחים מנורה
חברת ל"כמנכ כיהן בעבר. TailWind קבוצת
,הצבאית התעשייה ל"כמנכ, מ"בע תשתיות דלק
ר"כיו), התפלה הנדסת( טכנולוגיות .I.D.E ר"כיו

חברת ל"וכמנכ) ציבורית( מ"בע אשקלון עשות
  ).ציבורית( מ"בע ציון כבלי

  .לא  בתאגיד ראח עניין בעל של משפחה בן הוא האם

 עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור הוא האם
  החברות לחוק) 12)(א(92 סעיף לפי הדירקטוריון שקבע המזערי במספר

  .כן

   ירקוני אורלי  שם

  53664595  .ז.ת מספר

  18.1.1956  לידה תאריך

  .אביב תל, 2 הוז דוב  מען

  .ישראלית  נתינות

                                                 
לחוק  20. הוועדה הוקמה בהתאם לתיקון 16.12.2012מונה לוועדת התגמול של החברה ביום גרא -ה"ה בר כוכבא בן 16

  החברות.
 .26.12.2012(פרש) בוועדת הביקורת ביום  כהונתו סיים"ה שלמה מילא ה 17
 .החברות לחוק 20 לתיקון בהתאם הוקמה הוועדה. 16.12.2012 ביום החברה של התגמול לוועדת מונהה"ה שלמה מילוא  18
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  .מאזן ועדת  הדירקטוריון בועדת חברות

 כשירות/ ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל/  תלוי בלתי/  צ"דח
  מקצועית

מומחיות בעלת, תלויה בלתי דירקטורית
  .ופיננסית חשבונאית

   קשורה חברה, בת חברה, התאגיד של עובד הוא האם

  עניין בעל של או

  .לא

  23.5.2010  כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

שבהם התאגידים ופירוט האחרונות השנים בחמש והתעסקותו השכלתו
  דירקטור משמש הוא

,חיפה באוניברסיטת באקטואריה תעודה לימודי
ביצועים בחקר ).M.Sc( שני תואר לימודי
,אביב-לת באוניברסיטת למתמטיקה ס"בביה
במתמטיקה (.B.Sc) ראשון תואר

מכהנת .םרושליבי העברית מהאוניברסיטה
בחברת כדירקטורית וכן חברהב כדירקטורית

מכהנת. מ"בע ביטוח מבטחים מנורה הבת
ינותיעמ ,מ"בע פיננסים בפנינסולה דירקטוריתכ

),צ"דח( מ"בע שק פלסטו), צ"דח( מ"בע עדן
טרפויטיקס ביוקנסלו מ"בע השקעות אמות
ישיר לית"כמנכ כיהנה ).צ"דח( מ"בע אינק
לשעבר"), ישיר ביטוח(" לביטוח חברה איי.די.איי

ובריאות כללי ביטוח תחום וראש ל"למנכ משנה
  .מגדל בקבוצת

  .לא  בתאגיד ראח עניין בעל של משפחה בן הוא האם

 עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור הוא האם
  החברות לחוק) 12)(א(92 סעיף לפי הדירקטוריון שקבע המזערי במספר

  .כן

  אהרון חיים  שם

  069716157  .ז.ת מספר

  16.1.1943  לידה תאריך

  .לציון ראשון, 18 יוחאי בר  מען

  .ישראלית  נתינות

  .19תגמול ועדת, מאזן ועדת ,ביקורת ועדת  הדירקטוריון בועדת חברות

 כשירות/ ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל/  תלוי בלתי/  צ"דח
  מקצועית

  .מקצועית כשירות בעל ,צ"דח

   קשורה חברה, בת חברה, התאגיד של עובד הוא האם

  עניין בעל של או

  . לא

  7.11.2011  כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

שבהם התאגידים ופירוט האחרונות השנים בחמש והתעסקותו השכלתו
  דירקטור משמש הוא

האוניברסיטה), LL.B( במשפטים ראשון תואר
לעריכת פרטי משרד בעל. בירושלים העברית

צ"כדח וכן בחברה) צ"דח( כדירקטור מכהן; דין
כנשיא משמש. מ"בע ביטוח מבטחים במנורה
ר"יו; אביב תל מסחרי התעשייתי המועדון כבוד
;הלטינית אמריקה ישראל המסחר לשכת כבוד
הדו המסחר לשכות של הגג ארגון הנהלת ר"יו

;בישראל קולומביה של כבוד קונסול; לאומיות
חבר; בישראל ילה'צ בשגרירות האזרחי הנספח
  . ת"אמ פרס ועדת חבר; איילון קשת יידיד גבחו

וחבר האווירית תעשייהב כדירקטור שימש
ועדת חבר, כספים ועדת ר"יו( דירקטוריון ועדות
ועדת, תשקיף ועדת, אסטרטגיה ועדת, אדם כוח
  ).פ"מו

ארגון, מ"בע קונקשיון בלטין כדירקטור מכהן
קולטל( לאומיות הדו המסחר לשכות של הגג

מ"בע השקעות ישראל וקולטל מ"בע ישראל
  ).פעילות שאינן

  .לא  בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הוא האם

                                                 
 .החברות לחוק 20 לתיקון בהתאם הוקמה הוועדה. 16.12.2012 ביום החברה של התגמול לוועדת מונהה"ה חיים אהרון  19
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 עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור הוא האם
  החברות לחוק) 12)(א(92 סעיף לפי הדירקטוריון שקבע המזערי במספר

  .כן

  רובינק אלה  שם

  008089310  .ז.ת מספר

  31.7.1947  לידה תאריך

  .א"ת 53 פרידמן הרב  מען

  .ישראלית  נתינות

  .20ביקורת ועדת  הדירקטוריון בועדת חברות

 כשירות/ ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל/  תלוי בלתי/  צ"דח
  מקצועית

  .תלויה בלתי דירקטורית

   קשורה חברה, בת חברה, התאגיד של עובד הוא האם

  עניין בעל של או

  .לא

  .1.6.2012  כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

שבהם התאגידים ופירוט האחרונות השנים בחמש והתעסקותו השכלתו
  דירקטור משמש הוא

אוניברסיטת), LL.B( במשפטים ראשון תואר
וכלכלה מיסוי מחוז פרקליטת לשעבר. אביב תל

חיצוניתמכהנת כדירקטורית . המשפטים במשרד
  במבטח שמיר החזקות בע"מ.

  .לא  בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הוא האם

 עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור הוא האם
  החברות לחוק) 12)(א(92 סעיף לפי הדירקטוריון שקבע המזערי במספר

  לא

  צאיג) חזי( יחזקאל  שם

  056599996  .ז.ת מספר

  28.9.1960  לידה תאריך

  .גן רמת, 28 הצרפתי העם שדרות  מען

  .ישראלית  נתינות

  .תגמול ועדת, מאזן ועדת, ביקורת ועדת  הדירקטוריון בועדת חברות

 כשירות/ ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל/  תלוי בלתי/  צ"דח
  מקצועית

  .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל ,צ"דח

   קשורה חברה, בת חברה, התאגיד של עובד הוא האם

  עניין בעל של או

  .לא

  .31.1.2013  כדירקטור כהונתו החלה שבו התאריך

שבהם התאגידים ופירוט האחרונות השנים בחמש והתעסקותו השכלתו
  דירקטור משמש הוא

 בכלכלה ראשון תואר, מוסמך ח"רו
 גוריון בן מאוניברסיטת וחשבונאות

 מבטחים במנורה כדירקטור מכהן. והנגב
 הירקון נחל רשות הנהלת ר"כיו, פנסיה
 בקבוצת תלוי בלתי כדירקטור מכהן וכן
 בחברה הדירקטוריון ר"יו וסגן דורי. א

 כמנהל כיהן בעבר. העתיקה יפו לפיתוח
 התעשייה במשרד השקעות מרכז

  .והתעסוקה המסחר

  

  .לא  בתאגיד אחר עניין בעל של משפחה בן הוא האם

 עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור הוא האם
  החברות לחוק) 12)(א(92 סעיף לפי הדירקטוריון שקבע המזערי במספר

  כן

  

                                                 
 .26.12.2012 מיום החל, החברה של הביקורת בוועדת מכהנת"ה אלה רובינק ה 20
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  )א26 תקנה( התאגיד של בכירה משרה נושאי .14
  

   קלמן ארי  שם

  50898501  .ז.ת פרמס

  21.10.1951  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

ר"יו, 19.9.2010 מיום החל החברה ל"מנככ מכהן
ביטוח מבטחים מנורה הבת חברת דירקטוריון

  .וקשורות בנות בחברות דירקטורו מ"בע

  . תיכונית על  השכלתו

,21מ"בע ביטוח מבטחים מנורה דירקטוריון ר"יו  אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
עד 7.1.2008 מיום החברה ל"למנכ משנהכ כיהן
בחברת ודירקטור ל"כמנכ כיהן, 18.9.2010 ליום
ליום עד מ"בע ביטוח מבטחים מנורה הבת

מנורה בחברות דירקטוריון ר"כיו מכהן. 16.10.2010
פיננסים מבטחים ומנורה מ"בע ן"נדל מבטחים

  . בקבוצה אחרות בחברות כדירקטורו מ"בע

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .22כן

  7.1.2008  הכהונה תחילת תאריך

  קומפל שי  שם

  059696443  .ז.ת פרמס

  28.7.1965  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

בחברה ומנהל אגף חשבות וכספים כספים מנהל
בנות בחברות דירקטורכן ו, במנורה מבטחים ביטוח

  .וקשורות

וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר .מוסמך ח"רו  השכלתו
בכלכלה שני תואר, העברית מהאוניברסיטה
  . העברית מהאוניברסיטה

וכספים חשבות אגף ומנהל ל"למנכ כמשנה מכהן  אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
משמש. מ"בע ביטוח מבטחים מנורה הבת בחברת

כמנהל כיהן. בקבוצה אחרות בחברות כדירקטור
בכלל ל"וכסמנכ מ"בע פיננסים בכלל כספים
  . מ"בע ביטוח עסקי החזקות

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .לא

  1.12.2006  הכהונה תחילת תאריך

  טל יוני  שם

  53343331  .ז.ת פרמס

  18.6.1955  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

ומנהל אגף השקעות במנורה ראשי השקעות מנהל
בנות בחברות דירקטור מבטחים ביטוח וכן

  .וקשורות

מאוניברסיטת עסקים ומנהל בכלכלה ראשון תואר  השכלתו
 .אילן בר מאוניברסיטת בכלכלה שני תואר, אילן בר

בחברת השקעות אגף ומנהל ל"למנכ כמשנה מכהן  אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
דירקטור. מ"בע ביטוח מבטחים מנורה ,הבת

  . בקבוצה אחרות בחברות

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .לא

                                                 
  . 17.10.2010כיו"ר דירקטוריון מנורה מבטחים ביטוח בע"מ החל מיום  מכהן 21
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  1.4.2000  הכהונה תחילת תאריך

  23שורץ שמואל  שם

  030767032  .ז.ת פרמס

  1.1.1950  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

  אין. 

סוציולוגיה בכלכלה ראשון תואר. מוסמך ח"רו  השכלתו
במנהל שני תואר, חיפה מאוניברסיטת וחשבונאות

  . אביב-תל מאוניברסיטת (MBA) עסקים

ראשי פנימי ומבקר בחברה פנים כמבקר שימש  אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
ובחברות מ"בע ביטוח מבטחים מנורה הבת בחברת
ראשי פנימי כמבקרו ל"כסמנכ כיהן .וקשורות בנות

פנימי וכמבקר מ"בע ביטוח מבטחים במנורה
למעט( בקבוצה בנותה בחברות ובכל בחברה
גמל מבטחים מנורה, מ"בע פנסיה מבטחים במנורה

חשב לשעבר. )מ"בע לביטוח חברה ושומרה מ"בע
ל"למנכ ומשנה שלה הסיכונים ומנהל החברה
מנורה הבת בחברת וכספים חשבות אגף ומנהל

אחרות בחברות ודירקטור מ"בע ביטוח מבטחים
  . בקבוצה

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .לא

  8.1.2007  הכהונה תחילת תאריך

  *הרפז מנחם  שם

  008396673  .ז.ת פרמס

  29.8.1948  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

הבת בחברת כללי ביטוח אגף ומנהל ל"למנכ משנה
מכהן כן כמו. מ"בע ביטוח מבטחים מנורה

ר"וכיו בקבוצה אחרות בחברות כדירקטור
וחברות מ"בע לביטוח חברה שומרה דירקטוריון

  . זו חברה של בנות

ומנהל תעשיה בהנדסת )B.S.C( ראשון תואר  השכלתו
עסקים במנהל )MBA( שני תואר, בחיפה מהטכניון

  .אביב-תל מאוניברסיטת

כללי ביטוח אגף ומנהל ל"למנכ משנהכ מכהן  אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
ר"יוו מ"בע ביטוח מבטחים מנורה הבת בחברת
  . ביטוח בשומרה יוןדירקטור

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .לא

  30.3.2009  הכהונה תחילת תאריך

  *אסאייג בן יהודה  שם

  057455081  .ז.ת פרמס

  20.3.1962  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

מכהן כן כמו. "מבע פנסיה מבטחים מנורה"ל מנכ
גמל מבטחים מנורה בחברות"ר דירקטוריון כיו
ניהול המהנדסים והסתדרות מבטחים מנורהו "מבע

אחרות בחברות כדירקטורו "מבע גמל קופות
  .בקבוצה

ראשון בכלכלה ומדע המדינה מאוניברסיטת תואר  השכלתו
)MBA(אביב, תואר שני במנהל עסקים -תל

אביב, בוגר תכנית- מאוניברסיטת תל
  (אוניברסיטת הארוורד).  AMPהמנהלים

                                                 
  .2012 במאי 1 ביום החברה של הפנים כמבקרכהונתו  סייםה"ה שמואל שורץ  23
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למנכ"ל ומנהל אגף משנהכ כיהןכמו כן,  ראה לעיל.  שנים אחרונות ניסיון עסקי בחמש
ביטוח מבטחים מנורה הבת בחברתטוח חיים יב
"ריו. 31.12.2010ועד ליום  1.5.2009מיום  מ"בע

"מבע גמל מבטחים מנורה בחברותדירקטוריון 
ניהול המהנדסים והסתדרות מבטחים מנורהו

ודירקטור בחברות אחרות "מבע גמל קופות
חברה לתחבורה ציבורית -דירקטור בדן .בקבוצה

כמו כן,י.ב.א פיננסים והשקעות. -בע"מ, דירקטור ב
,לשעבר מנכ"ל מנורה מבטחים פיננסים בע"מ

מבטחים מנורה בחברותלשעבר יו"ר דירקטוריון 
תיקי ניהול מבטחים ומנורה"מ בע פיננסים
  . "מבע השקעות

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .לא

  30.3.2009  הכהונה תחילת תאריך

  שי-עיר שמעון  שם

  055922918  .ז.ת פרמס

  24.6.1959  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

מנורה הבת תוחבר החברה ומזכיר משפטי יועץ
  .מ"בע ביטוח מבטחים

מהאוניברסיטה במשפטים ראשון תואר. ד"עו  השכלתו
  . העברית

, סמנכ"ל בכיר,החברה ומזכיר משפטי כיועץ מכהן  אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
  .מ"בע ביטוח מבטחים מנורה הבת תחברב

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  . לא

  1.7.2002  **הכהונה תחילת תאריך

  *רוזן מוטי  שם

  054664271  .ז.ת פרמס

  26.11.1956  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

.מ"בע ביטוח מבטחים מנורה הבת חברת ל"מנכ
  .בקבוצה אחרות חברותב כדירקטור מכהן כן כמו

מאוניברסיטת וחשבונאות בכלכלה ראשון תואר  השכלתו
  .אביב תל

חברה הראל ל"מנככ כיהןראה לעיל. כמו כן,   אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
השקעות הראל ל"למנכ ומשנה מ"בע לביטוח
  .מ"בע פיננסים ושירותים בביטוח

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .לא

  17.10.2010  הכהונה תחילת תאריך

  *גריפל ערן  שם

  0058447137  .ז.ת מספר

  20.11.1963  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

,24מ"בע פנסיה מבטחים מנורה דירקטוריון ר"יו
דירקטור, מ"בע ביטוח מבטחים במנורה דירקטור
מנורה ל"ומנכ מ"בע פיננסים מבטחים במנורה
  .מ"בע ן"נדל מבטחים

משפטיםוב המדינה מדעיב ראשון תואר  השכלתו
  .אביב תל מאוניברסיטת
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דירקטוריון ר"יו, מ"בע ן"נדל מבטחים מנורה ל"מנכ  אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
במנורה דירקטור ,מ"בע פנסיה מבטחים מנורה

פיננסים מבטחים במנורהו מ"בע ביטוח מבטחים
ליום עד החברה של כדירקטור כיהן, כן כמו. מ"בע

מבטחים מנורה דירקטוריון ר"יו וכסגן 15.11.2008
  .6.11.2010 ליום עד מ"בע פנסיה

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .בחברה השליטה בעל של חתנו, כן

  4.1.2011  הכהונה תחילת תאריך

  25מאיר איליה  שם

  024664633  .ז.ת מספר

  16.3.1970  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

  אין. 

עסקים במנהל ראשון תואר ,מוסמך ח"רו  השכלתו
במשפטים שני תואר ,למנהל מהמכללה וחשבונאות

)LL.M (במנהל שני תואר .אילן בר מאוניברסיטת

  .למנהל מהמכללה (MBA) עסקים

בחברת ראשי פנימי ומבקר בחברה פנים מבקר  אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
בנות ובחברות מ"בע ביטוח מבטחים מנורה הבת

הבת ובחברת בחברה ראשי פנימי מבקר .וקשורות
בנות חברות וכן מ"בע ביטוח מבטחים מנורה

  .הולצמן רוזבלום ח"רו במשרד שותף. וקשורות

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .לא

  1.8.2012  הכהונה תחילת תאריך

  26הירשמן אתי  שם

  22904288  .ז.ת מספר

  1.2.1967  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד תממלא שהיא התפקיד
  בו עניין בבעל

בחברת תראשי תפנימי ומבקר בחברה פנים תמבקר
בנות ובחברות מ"בע ביטוח מבטחים מנורה הבת

  .וקשורות

וחשבונאות בכלכלה ראשון תואר, ח"רו  השכלתה
  .אילן-בר מאוניברסיטת

,מ"בע ופנסיה גמל אקסלנס בחברת פנים מבקרת  אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
ניהול ואקסלנס מ"בע נאמנות קרנות אקסלנס
ל"סמנכ, מ"בע סל תעודות וקסם מ"בע השקעות
השקעות בית. אם.סי.פי סיגמא בחברת כספים

בחברת כספים ל"סמנכ, הקבוצה ובחברות מ"בע
  .מ"בע גמל קופות פריזמה

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .לא

  1.3.2013  הכהונה תחילת תאריך

  לרר רונה  שם

  033727256  .ז.ת מספר

  12.2.1977  לידה תאריך

 או קשורה בחברה, בת-בחברה, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  בו עניין בבעל

.הבחבר והציות הפנימית האכיפה על ממונה
  .להלן כמפורט, בקבוצה נוספים תפקידים ממלאת

תל אוניברסיטת), LL.B( במשפטים ראשון תואר  השכלתו
  .אביב

                                                 
  , לאור מינוי מבקרת פנים קבועה, עובדת החברה.28.02.2013סיים כהונתו, לאחר תאריך המאזן, ביום  25
 .1.3.2013 ביום, לאחר תאריך המאזן, כהונתה החלהה אתי הירשמן ה" 26
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בחברה והציות הפנימית האכיפה על ממונה  אחרונות שנים בחמש עסקי ניסיון
וכן מ"בע ביטוח מבטחים מנורה, הבת ובחברה
גמל מבטחים מנורה הבנות בחברות הציות קצינת

מ"בע המהנדסים והסתדרות מבטחים ומנורה מ"בע
 מנורה של הסיכונים בקריתכ שימשה"). אומגה("

  .פיננסים מבטחים

 משרה נושא של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  בתאגיד עניין בעל של או אחר בכירה

  .לא

  27.8.2012  הכהונה תחילת תאריך
  
  
  .התאגיד על מהותית השפעה בעל נשלט בתאגיד בכירה משרה נושא   *

  .30.3.2009 מיום החל בתאגיד בכירה משרה כנושא מוגדר ** 

  )ב26 תקנה( התאגיד של חתימה מורשה .15

  .עצמאיים חתימה מורשי אין לחברה

  ) 27 תקנה( התאגיד של החשבון רואה .16

  .אביב- תל 3 עמינדב, חשבון רואי קסירר את גבאי פורר קוסט

  )28 תקנה( התאגיד של בתקנון או בתזכיר שינוי .17

אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת  2012בינואר  5ביום 
לתקן את תקנון החברה. לפרטים ראו  )בהתאמה, 2011 בנובמבר 24 וביום 21 ביום והדירקטוריון

  לעיל. 8.2.3סעיף 

  )29 תקנה( הדירקטורים והחלטות המלצות .18

 האסיפה אישור טעונות שאינן והחלטותיהם הכללית האסיפה בפני הדירקטורים המלצות  )א(
  :בדבר הכללית

אישרה האסיפה הכללית של  2012בינואר  5ביום  :התאגיד של תקנון או תזכיר שינוי .1
 בנובמבר 24 וביום 21 ביום והדירקטוריוןהחברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת 

  .לעיל 8.2.3לתקן את תקנון החברה. לפרטים ראו סעיף  )בהתאמה, 2011

 :מיוחדת כללית אסיפה החלטות  )ב(

 אישרה האסיפה הכללית של החברה את הנושאים הבאים:, 2013 בינואר 31 ביום .1

מר חזי צאיג (רו"ח), כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה, לתקופה של שלוש  ו שלמינוי  .א
  שנים, שתחילתה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה.

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עם מר  - חידוש הסכם ההעסקה של החברה הבת   .ב
גרשון גורביץ, סמנכ"ל לוגיסטיקה ונכסים במנורה מבטחים ביטוח, ואחיו של בעל 

שנים  3השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון, מר מנחם גורביץ, וזאת לתקופה של 
  .2013בינואר  1החל מיום 

 2 -ו 2012 בדצמבר, 26לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מימים 
 , בהתאמה.2013-01-027594 - ו 2012-01-321390(אסמכתאות:  2013בפברואר 

 אישרה האסיפה הכללית של החברה את הנושאים הבאים: ,2012 בינואר 5 ביום .2

 לעיל. 8.2.3תקנון החברה, כמפורט בסעיף  תיקון  .א

, כיהנו אשר משרה ונושאי לדירקטורים, חדשים לשיפוי התחייבות כתבי הענקת  .ב
"ר יו, גורביץ מנחם למר למעט, ובעתיד בהווה, בעבר, בחברה יכהנו או מכהנים או

 מבעלי משרה ונושאי לדירקטורים ולמעט, בה השליטה ובעל החברה דירקטוריון
 בהתאם"). החדש השיפוי כתב(להלן: " השליטה בעלי של קרוביהם או השליטה
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לכתב השיפוי החדש, סכום השיפוי הכולל והמצטבר שבו תחוב החברה בגין 
אירוע אחד, יחד עם כל סכום מכוח כתב שיפוי שבו תחוב מי מהחברות הנמנות 

מיליון  30על קבוצת מנורה, בגין אותו אירוע לכלל נושאי המשרה, לא יעלה על 
משרה אחד בגין  . כמו כן, סכום השיפוי אשר בו תחוב החברה כלפי נושאדולר

אירוע אחד, יחד עם כל סכום שהינו זכאי לקבל ממי מהחברות הנמנות על 
. דולרמיליון  25קבוצת מנורה מכוח כתב שיפוי, בגין אותו אירוע, לא יעלה על 

בכל מקרה, סכום השיפוי (נטו) לאחר הפחתות של תגמולי ביטוח ששולמו בגין 
משרה שרכשה החברה, לפי שיקול אותו אירוע על פי פוליסות ביטוח נושאי 

דעתה, אם רכשה, או בשל סכום השיפוי ששולם על ידי החברה בגין אותו אירוע 
 של העצמי מההון 25% על, מקרה בכל, יעלה לא, קודמים שיפוי כתבי מכוח

 נועד החדש השיפוי כתב. השיפוי מתן ערב, שלה הכספי"ח הדו לפי החברה
) שהוענק(ככל  משרה לנושא הוענק אשר קודם שיפוי כתב מכל לגרוע ולא להוסיף
 תעלינה לא לשיפוי החברה התחייבויות סך ואולם דין פי על למותר בהתאם והכל

 .החדש השיפוי בכתב האמור על בסכומם

כתב התחייבות לשיפוי חדש ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה,  הענקת  .ג
 לעיל. 8.1.5מר מנחם גורביץ, כמפורט בסעיף 

כתב התחייבות לשיפוי חדש, על ידי מנורה ביטוח, חברה בת בבעלות  הענקת  .ד
מלאה של החברה, לה"ה ערן גריפל וגרשון גורביץ, קרוביו של בעל השליטה 
בחברה ויו"ר הדירקטוריון מר מנחם גורביץ, בגין כהונתם כדירקטור וסמנכ"ל 

 לעיל. 8.1.6במנורה ביטוח, כמפורט בסעיף 

למר ערן גריפל, קרוב של בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון, מר כתב שיפוי  הענקת  .ה
 לעיל. 8.1.7מנחם גורביץ, בגין כהונתו כמנכ"ל מנורה נדל"ן, כמפורט בסעיף 

כתב שיפוי למר ערן גריפל, קרוב של בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון, מר  הענקת  .ו
"מ, חברה בת מנחם גורביץ, בגין כהונתו כדירקטור במנורה מבטחים פיננסים בע

 לעיל. 8.1.8בבעלות מלאה של החברה, כמפורט בסעיף 

כתב התחייבות לשיפוי על ידי מנורה פנסיה למר ערן גריפל, קרוב של  הענקת  .ז
בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון, מר מנחם גורביץ, בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון 

 לעיל. 8.1.9מנורה פנסיה, כמפורט בסעיף 

ה של החברה עם מר ערן גריפל, קרוב של בעל השליטה הסכם ההעסק חידוש  .ח
שנים  3ויו"ר הדירקטוריון, מר מנחם גורביץ, כמנכ"ל מנורה נדל"ן, לתקופה של 

 לעיל. 8.1.3, כמפורט בסעיף 2011בנובמבר  15מיום 
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  ) א29 תקנה( החברה החלטות .19
  

  :הדוח בתאריך שבתוקף משרה לנושא לשיפוי התחייבות או ביטוח, פטור
 1 מימים מיידים דיווחיםו 8.1.4סעיף פטור והתחייבות לשיפוי ראה  כתביבדבר  לפרטים  .א

 , בהתאמה)2007-01-016606 - ו 2005-01-061983(אסמכתאות:  2006בדצמבר,  12 -ו 2005בנובמבר 
-2011-01(אסמכתא:  2011בדצמבר,  29לעיל ודיווחים מיידים מיום  8.1.5-8.1.9 סעיפיםוכן 

381351.( 
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-2011(אסמכתא:  2010באוקטובר  11 -) ו2011-01-292152(אסמכתא:  2011באוקטובר,  4מימים 
 ).2012-01-197718(אסמכתא:  2012ביולי  31ודיווח מיידי מיום  8.1.11) וכן סעיף 01-299676
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4
ה בשנת 



 

  טיבית

  החברות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
נורמט מסגרת

  

ה לחוק 106 סעיף

  

 

  
 נכון לא

 

  
  נכון 

 ת

 ה
 ת

   בישיבות נכח לא, אגיד

משרה נושא או/ו טוריון
בישיבות הנוסף האדם

5 

בתא אחר בכירה משרה

דירקט חבר שאינו עמו
ה נוכחות לגבי הבאים

.___  

 

מ נושא או דירקטור נו

מטע מי או/ו קרובו או
ה הפרטים יצוינו –) 

): ___עצמו השליטה ל

  א

 : _____.הדיווח שנת

שאינ), מטעמו מי או/
  . הדיווח ת

א/ו שליטה בעל, קרי (
)כאמור הדירקטוריון 

בעל אינו שנכח מי אם

לא    כן : מסוים א

  )ה

בש שהתקיימו רקטוריון

  ).טהשלי על

/ו קרובו לרבות( ליטה
בשנת שהתקיימו וןורי

"נכון לא" הינה ובתכם
בישיבות נכח בתאגיד
  :כאמור וריון

__.__  

._____  

א( השליטה לבעל זיקה

נושא הצגת לשם זה ה

)המתאימה במשבצת   x ן

הדיר בישיבות וכחותו

בע אין בתאגיד( לוונטי

  הדירקטוריון 

הש בעל .ב
הדירקטו

  
תשו אם

ב בכירה
הדירקטו

  
: __זהות

  
: _תפקיד

  
הז פירוט

היה האם

לסמן יש(
  

נו שיעור
  
 רל לא
  

 

 עצמאות

7.  



 

  יבית

 לחוק 
 לחוק. 
 

  ה
 לחוק. ב

) א( 4 ף
 הוראות

 )ותמלצ

  

  
נורמטי מסגרת

 222 -ו 85 סעיפים
ב46 סעיף, החברות

 ערך ניירות

  

  

  

  

חובה הוראת
ב224 -ו.א224 סעיפים

 החברות

סעיף - החברות חוק
( הראשונה לתוספת
מומ תאגידי ממשל

  
  נכון לא

 

 

 

 

 

 

 

  
 נכון

 ם

  

 ה
 ם
   י

 ד
   א

הדירקטורים כלל של

  

יומה סדר שעל כללית
תפקידם ביצוע לשם י
תלוי בלתי דירקטור ן

  . חברות

 -_. 

התאגיד על החל דין
ממלא שהדירקטור קיד

6 

 כהונתם את מיידית
   ).מגבלה נחשבת ה

.__  

 : _____.הדירקטורים

הכ האסיפה זימון ועד
הראוי הזמן את קדיש
ולעניין, החברות לחוק
הח לחוק 1 יףשבסע" וי

----- : לגביהם האמור ם

הד ובתחום התאגיד
לתפק, השאר בין, מת

 

מ לסיים האפשרות ת
אינה גילר ברוב קביעה 
   – יצוין) כאמור 

.____  

____: הדירקטורים של

ה של כהונתם סיום שם

.___  

למ עובר הצהירו יווח
לה והיכולת) פירוטם 

ל 227 -ו 226 סעיפים
תלו בלתי דירקטור" ה

התקיים שלא רקטורים

ה עסקי בתחום, שים
המותאמ, מכהנים רים

 :הדיווח בשנת ופעלה

את המגבילה הוראה 
 – זה לעניין( חיצוניים

 מגבלה קיימת, קרי" (ן

: __דירקטור לכהונת ן

ש כהונתם לסיום קנון

לש הכללית באסיפה ן

: ___בתקנון אלו אות

הדי שנת במהלך אגיד
תוך( הדרושים שורים

בס האמורות ההגבלות
להגדרה) 2(-ו) 1( סקאות

הדיר שמות יצוינו  -" ן

חדש לדירקטורים ה
דירקטו להכשרת משך

הו התוכנית האם צוין

  טורים

קיימת לא התאגיד 
ח דירקטורים שאינם, ד

נכון לא" הינה שובתכם

בתקנו שנקבע הזמן ק

בתק שנקבע הדרוש וב

בתקנו שנקבע חוקי ין

הורא לשינוי הדרוש וב

בתא שכיהנו רקטורים
הכיש להם יש כי, יםנו
ה לגביהם מתקיימות 
בפס האמור גם בהם ם

נכון לא" הינה שובתכם

הכשר תוכנית יש ד
המ תכנית ןוכ, טורים

   .ד

יצ -"נכון" הינה שובתכם

הדירקט וכישורי ת

בתקנון
בתאגיד

תש אם

 

פרק

הר

מני

הר

הדי כל
מי היה
לא וכי

מתקיים

תש אם

לתאגיד
והדירק
בתאגיד

תש אם

 

כשירות

8. 

  

  

  

  

9. 

10. 



 

  יבית

) ב( 4 ף
 הוראות
 ) מלצות

  ה
 לחוק

  ה
 ותהחבר

), ד(219
, ברות

) 9)(ג(48
  ות

  

  
נורמטי מסגרת

סעיף - החברות חוק
( הראשונה לתוספת
מומ תאגידי ממשל

חובה הוראת
ל) 12)(א(92 סעיף

 החברות

חובה הוראת
ה לחוק) ד(219 סעיף

  

9), 12)(א(92 סעיפים
החב לחוק) 1א(240
8-ו) א)(9)(ב(10 תקנה

הדוחו לתקנות

 

  
  נכון לא

 

 

 

_____ 

  
 נכון

 ל

-  

  

 ,

 ת
 ת

   

 ר
_____ 

על החלות התאגידי ל
 .  
-עיר שמעון: ותפקידו 

מומחיותבעליהיות

,ופיננסית החשבונאית
  .קטוריון
מומחיות בעלי וספים

תקופת תצוין) נכון לא

ביותר הנמוך המספר ל
  .הדיווח בשנת 

7 

הממשל הוראות מעת
.iiiהדיווח שנת במהלך 
שמו את נוציי נא), יון

להשעליהם קטוריון

3. 

ה המומחיות בעל וני
הדיר קבע שאותו ספר

נוס דירקטורים כיהנו 
לא/נכון( שהיא תשובה

.___  

של הנתון יינתן, דיווח
ב שכיהנו סוג מכל יםור

הטמ על אחראי) וריון
 תאגידי בממשל שורים

הדירקטורי ר"יו חלף( 

בדיר דירקטוריםשל

3: שנקבע המזערי ספר

החיצו לדירקטור וסף
במס ופיננסית שבונאית
 לא בה הזמן תקופת

ת בכל ואולם, ימים 60
___: כאמור רקטורים

  :הדיווח שנת מהלך
   

הד בשנת כאמור טורים
דירקטו של) השינוי ות

 )מה

הדירקטו שמינה אחר 
הקש בנושאים קטורים
האחראי לתפקיד אחר
 .החברה זכיר

שנדרש מזערימספר
  . סית
המס יצוין -" נכון" הינה

בנו, בתאגיד כיהנו ח
חש מומחיות בעלי ים
ת אם" נכון" לענות 

0 על עולה אינה נסית
דיר בתאגיד כיהנו לא ה

במ בתאגיד שכיהנו רים
. 4: ופיננסית שבונאית

  .1: קצועית

הדירקטו במספר נויים
מקרות ימים 60 של זמן 

  טורים

  

  

המתאימה במשבצת   x מן

 אדם או( דירקטוריון
הדירק לעדכון ופעל,  ד

א אדם מינה ירקטוריון
ומז המשפטי היועץ, ד

. 
מנקבע בתאגיד

ופיננס חשבונאית
ה תשובתכם אם

.  
הדיוו שנת בכל

נוספ דירקטורים
ניתן זו בשאלה

ופיננס חשבונאית
בה) בימים( הזמן

  
הדירקטור מספר
חש כשירות בעלי

מק כשירות בעלי

שינ שהיו במקרה
ז בתקופת למעט(

הדירקט וכישורי ת

 כן ii

 לא  

לסמ יש(

הד ר"יו
התאגיד

הדי אם
"עו, שי

א

.ב

.ג

 

כשירות

11. 

12. 



 

  יבית

  ה

 החברות

 2 עיף
 הוראות

  )תמלצו

 

  

  
נורמטי מסגרת

  

חובה הוראת

ה לחוק) ד(239 סעיף

  

סע - החברות חוק
( הראשונה לתוספת
מומ תאגידי ממשל

  

  
  נכון לא

_____ 

 

_____ 

  

  
 נכון

  _____ ב

6 
 ד

   

_____ 

הרכב גיוון לענין ברות

._____  

60 על עולה אינה ינים
בתאגיד כיהנו לא בה

  : זה אלון

8 

החב לחוק) ד(239 סעיף

  )וח

  .ים
: _האמור התקיים לא

המי משני דירקטורים 
ב) בימים( הזמן קופת

ש פרסום למועד נכון 

ס הוראת קוימה, דיווח

הדיוו בשנת חיצוני טור

המיני משני חברים ריון
ל בו) בימים( הזמן פרק

 כיהנו לא בה הזמן פת
תק תצוין) נכון לא/ון

 התאגיד בדירקטוריון 

הד בשנת חיצוניקטור
  . ניםהמי שני

דירקט מונה לא( וונטי

הדירקטור הרכב כלל ח
פ יצוין -" נכון לא" הינה

תקופ אם" נכון" ענותל
נכו( שהיא תשובה כל
  _____.: המינים י

המכהנים מין מכל רים
 :2.  

  טורים

.  
דירקמינויבמועד

מש הדירקטוריון

 רלו לא

.  
הדיווח שנת בכל
ה תשובתכם אם

ל ניתן זו בשאלה
בכל ואולם, ימים

משני דירקטורים

  
הדירקטור מספר
נשים,  6: גברים

הדירקט וכישורי ת

א

.ב

.ג

 

כשירות

13. 

  



 

  בית

. א22
 

 

  
נורמטיב מסגרת

  
24 -ו 98,  97 סעיפים

החברות לחוק

 

  
 נכון לא

_____ 

_____ 

  
 נכון

_____  

_____  

 בישיבות שתתפותו

 שנת במהלך תקיימו

 בישיבות שתתפותו

 נוספות ירקטוריון

 שם ציון תוך( חבר

9 

הש שיעור יצוין, ווח

שהת) להלן וכמצוין, ר

 תו

 

 לבחינת

הש שיעור

די ועדות

ח הוא בהן

  )הועדה

  :הדיווח בשנת עוןב

הדי שנת במהלך גיד

חבר הוא בהן קטוריון

 

 פותו

 ועדת ות

 לגבי( ת

 החבר ור

 שיעור

השתתפות

בישיבות

ל הועדה

 הדוחות

 )לית

רב כל במהלך התקיימו

3

1 

2 

3 

בתאג שכיהנו קטורים

הדיר ועדות ישיבות ת

  ):הונתו

  ).הדירקטורים ספר

 עור

 שתתפותו

 שיבות

  ירקטוריון

 שיעור

השתתפ

בישיבו

יקורתב

דירקטו

כלל אסיפה כינוס

שה הדירקטוריון שיבות

  ):2012 שנת( ראשון

  :שני

  :שלישי

   :רביעי

הדירק משמות אחד 

לרבות - זה ק"בס( ריון

כה לתקופת ובהתייחס(

מס לפי נוספות שורות סיף

שיע  רקטור

הש

ביש

הדי

  

וכ( הדירקטוריון ת

יש מספר 
  

  
 רבעון

ש רבעון

ש רבעון

 רבעון

  

כל לצד

הדירקטור

( הדיווח

להוסי יש(

הדיר שם

 

  

ישיבות

14.  



 

  בית

 

  
נורמטיב מסגרת

 

 

  
 נכון לא

  
 נכון

  
  

____  

____  

  100% - ול

  100% - ול

_  

  100% -  תגמול ת

10 

 לגבי( 

 החבר 

  )זו

__  

__  

__  
תגמו ועדת

תגמו ועדת

____

עדתו

כספיים  )זו ה

דירקטור

ז בוועדה

___  ___

___  ___

88.8 
___

 100%  

____  100%  

 100%  

 )לית

בוועדה

88.89%  
__

100% 
__

89% -כ 88.89%

88.89%  100% 

100% _

100%  100% 

כלל אסיפה כינוס

  ר"יו, גורביץ ם
% -כ

% -כ  דורון ה

% -כ  מילוא מה

% -כ  גרא-בן כוכבא

% -כ  ירקוני לי

% -כ  אהרון ם

וכ( הדירקטוריון ת

מנחם. 1
  

 
גדלי. 2

 
שלמ .3

  

 
כ בר .4

  

 
אורל. 5

  

 
חיים. 6  

  

 

ישיבות

  

  

  

  

  



 

  בית

 5 יף
 וראות
 )צות

  בה

  ברות

  בית

  ה

 חברות

  בה

 

  
נורמטיב מסגרת

 

סעי - החברות חוק
ה( הראשונה ספתלתו

מומל תאגידי ממשל

חוב הוראת

החב לחוק 60 סעיף  

 

  
ורמטיבנ מסגרת

חובה הוראת
  

הח לחוק) א(94  סעיף

חוב הוראת

  

 

  
 נכון לא

  

  
 נכון לא

  
 נכון

  
  

  
 

  
 

  
 נכון

  
 

  
 

_  

 המשרה ונושאי ללי

  ).האחרונה השנתית

 כאמור ימים 60 על
 כיהן לא בה) בימים

 בסעיף כאמור מים
 בתאגיד כיהן לא ה

11 

__  ____

הכל המנהל בידי תאגיד
 .דתם

ה האסיפה לאחר שים

ע עולה אינה רקטוריון
בי( הזמן תקופת תצוין

ימ 90 על עולה אינה ל
בה) בימים( הזמן קופת

____  ___

הת עסקי ניהול לעניין
עמ את להביע זדמנות

חוד עשר חמישה תום

 יון

דיר ר"יו בתאגיד כיהן א
ת) נכון לא/נכון( שהיא 

ל"מנכ בתאגיד כיהן א
תק תצוין) נכון לא/כון

 )לית

8  _

ל לפחות אחד דיון ריון
הז להם שניתנה לאחר

מת יאוחר ולא( שנתית 

הדירקטור ראש ב

  .דירקטוריון ר"ו
לא בה הזמן תקופת ם
ש תשובה בכל ואולם), 
 :._____  

  .כללי מנהל אגיד
לא בה הזמן תקופת אם
נכ( שהיא תשובה בכל 

כלל אסיפה כינוס

iv  0%רובינק ה

הדירקטור קיים הדיווח
ל, נוכחותם בלא, לו ם

 אסיפה כונסה הדיווח

ויושב הכללי מנהל

י בתאגיד כיהן הדיווח
אם" נכון" לענות ניתן 
),החברות לחוק) 2.(א3
:כאמור דירקטוריון ר"

בתא כיהן הדיווח שנת 
אם" נכון" לענות ניתן ו

 ואולם, החברות לחוק
  _____.: מור

וכ( הדירקטוריון ת

 
אלה. 7  

ה בשנת .
הכפופי

.  
ה בשנת

המ תפקידי בין דה

 
ה שנת בכל

זו בשאלה
363 בסעיף
"יו בתאגיד

 

 
 בכל 

זו בשאלה
ל) 6.(א363
כאמ ל"מנכ

 

ישיבות

  

15.

16.

  
  

הפרד

17.

18. 



 

  בית

  ברות

  ה

 לחוק

 לחוק

  ברות

 

  
ורמטיבנ מסגרת

החב לחוק 119 סעיף

חובה הוראת

ל 121 -ו 95 סעיפים
 החברות

ל 121 -ו 95 סעיפים
 החברות

החב לחוק 106 סעיף
 

  

  
 נכון לא

_____ 

_____ 

_____ 

  
 נכון

_____ 

  
 

_____ 

_____ 

  
 

 בהתאם אושר ונה

 או/ו הכהונה כפל 

12 

הכה כפל, סמכויותיו 

את אישרה אשר לית

  –) ן

   .vכדירקטור למעט

 יון

 את מפעיל או/ו אגיד

הכל האסיפה אודות 

 ).כאמור נה

הדירקטוריון ר"יו של ב

._  

  :   חברות

ל, בתאגיד בכירה שרה

הדירקטור ראש ב

התא ל"כמנכ גם וריון
  .ברות

המיידי לדיווח הפנו א
.__  

כהו כפל בתאגיד קיים

  . רקטוריון
קרוב הנו ל"המנכ, קרי

: _____הצדדים בין ית

ה לחוק) ג(121 לסעיף 

  )תאימה

מ כנושא או ל"כמנכ ן

  ).שליטה ל

ויושב הכללי מנהל

הדירקטו ר"יו מכהן ו
החב לחוק) ג(121 סעיף
נא -" נכון" הינה תכם

: ____כאמור סמכויות

מתק שלא ככל( לוונטי

הדיר ר"יו של רובק ינו
ק" (נכון לא" הינה תכם

המשפחתי הקרבה צוין

 בהתאם אושרה כהונה

  כן 

  לא 

המת במשבצת   x לסמן ש

מכה אינו קרובו או טה

בעל אין בתאגיד( ונטי

המ תפקידי בין דה

  

 
ב בתאגיד
ס להוראות

תשוב אם
הס הפעלת

 ר לא

 
אי ל"המנכ
תשובת אם

תצ

הכה

 

 

יש(

 
שליט בעל

 רלו לא

 

הפרד

19.

20.

21. 



 

  ית

  
 ברות

  
 ברות

  
 ברות

  
נורמטיב מסגרת

 חובה הוראת
החב לחוק 115 סעיף

 חובה הוראת
החב לחוק 115 סעיף

 חובה הוראת
החב לחוק 115 סעיף

 

 

  
 נכון לא

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

  
נכון

  

  

_____ 

   

   

   

   

   

  .בשליטתו ד

  .קבע רךד 

13 

. דיווח

תאגיד בידי או בתאגיד

 שירותים בשליטתו ד

ה שנת במהלך ביקורת

  ).טה

ב השליטה בעל ידי על

תאגי או בתאגיד ליטה

  .ליטה
  ).טה

הב בועדת חברים היו 

  .חיצוני רקטור

- הדיווח שנת

  .קרובו ו
שליט בעל אין בתאגיד

  .ון

ע או התאגיד ידי על סק

השל לבעל או לתאגיד

השל בעל על פרנסתו ר
שליט בעל אין בתאגיד

החיצוניים יםדירקטור

די הוא הביקורת ועדת

ב כיהן לא הביקורת ת

או השליטה בעל
 ב( רלוונטי לא

הדירקטוריון ר"יו

המועסק דירקטור

 הנותן דירקטור

שעיקר דירקטור
 ב( רלוונטי לא

 הביקורת

הד כל

 
ו ר"יו

בועדת

  .א

  .ב

  .ג

  .ד

  .ה

 

  

 ועדת 

22. 

23.  

24. 



 

  ית

 ברות

 ברות

, ברות
 6 ף

 וראות
 )צות

  

 חברות

   

  ברות

  
נורמטיב מסגרת

  חובה וראתה

החב לחוק) ה( 115 עיף

  חובה הוראת

החב לחוק. א116 סעיף

  חובה הוראת

החב לחוק) 1(117 סעיף
סעיף - החברות חוק
הו( הראשונה  לתוספת
מומלצ תאגידי ממשל

 חובה הוראת

הח לחוק) ה( 115 סעיף

 חובה הוראת

הח לחוק) 6(117 סעיף

 

  
 נכון לא

סע

 

ס

ל

 

ס

  ס

  
נכון

  
 

  
 

  

  

 בישיבות הדיווח ת

 חברי של רוב היה 
  .יצוני

._____ 

, העניין לפי, מבקר
 .ד

 הועדה לבקשת או/

 לליקויים בקשר גיד

14 

בשנ נכח לא, קרובו ו
  

 הדיווח בשנת תקיימו
ח דירקטור היה פחות

: _ כאמור הדרישה מה

ה החשבון ורואה ימי
התאגיד של העסקי הול

/ו הועדה ר"יו באישור

התאג עובדי של לונות

א שליטה בעל זה כלל
 . החברות לחוק) ה(11

שהת הביקורת ועדת 
ל מהם ואחד תלויים י

התקיימ לא בהן שיבות

הפנ המבקר בנוכחות
ניהב ליקויים לעניין, ה

ב זה היה, הועדה חבר 
  ). קרובו ו

בתל הטיפול אופן לגבי
 .viמור

ובכ, ביקורת בוועדת ר
15 סעיף להוראות תאם

ישיבות בכל החלטות
בלתי דירקטורים היו ם
היש רשיעו יצוין  -" כון

 לפחות אחת ישיבה 
הוועדה חברי שאינם ד

להיות רשאי שאינו מי
או שליטה בעל שאינו 

ל הביקורת ועדת קבעה
כאמ שהתלוננו עובדים

חבר להיות רשאי אינו
בהת למעט, הביקורת 

ה ולקבלת לדיון חוקי
הנוכחים רוב כאשר, ה

נכ לא" הינה תשובתכם

הדיווח בשנת קיימה 
בתאגי משרה נושאי ל

מ נכח בה הביקורת דת
 התאגיד זכירומ שפטי

שק הסדרים בתוקף יו
לע שתינתן ההגנה לגבי

 הביקורת

  
שא מי

ועדת

 
ח מנין

הועדה
ת אם

 הביקורת ועדת
של נוכחות ובלא

ועד ישיבות בכל
המש היועץ לגבי(

  

הי הדיווח בשנת
ול עסקיו בניהול

 

 ועדת 

25.  

26. 

27. 

28. 

29. 

  



 

  ת

 הדוחות
 בעניין
  . פיים

  ה

 תקנה
 וחות

  ה

  
נורמטיבית מסגרת

  
  חובה הוראת

  

ה אישור לתקנות) 3(2 
ב גילוי והנחיית, ספיים

הכספ הדוחות אישור ך
 

חובה הוראת

  
ת, החברות לחוק 168 ף
הדו אישור  לתקנות) 

 .הכספיים

חובה הוראת

  

  
 נכון א

 

תקנה
הכס
הליך

_____ 

  
  

_____ 

 

סעיף
2)2

_____ 

  
לאנכון

  

_____ 

  

_____  _

   

_____  

 הכספיים חות

 לפני סביר מן

 בה רקטוריון

  :פיים

_

 קיום על עות
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הדוח לאישור ימה

זמ הדירקטוריון בפני ו
  .נה

הדיר בתישי לקראת ות

הכספ הדוחות אישור ד

הודע קיבל הפנימי קר
  .הדיווח בשנת ללות

המקדי בעבודתה 

הובא הדיווח בשנת שו
הבחינ במהלך שהתגלו

המלצו להעברת סביר 

למועד לדירקטוריון ות

והמבק, והדירקטוריון 
הנכ לתקופות ייחסים

  :לן

)הועדה -  להלן( ם

שהוגש הכספיים וחות
ש בעיה או ליקוי כל על

 כזמן הדירקטוריון בע
  .vii :1הרבעוניים 

ההמלצו העברת מועד 

  ימים 2         
  ימים 5    

  ימים 3    

  ימים. 3

הועדה ישיבות לכל מן
המת התאגיד של פיים

להל המפורטים תנאים

הכספיים הדוחות 

לדו בנוגע הועדה של ה
ע לו ודיווחה, רקטוריון

קב אותו) בימים( הזמן 
 או התקופתיים דוחות

 בין בפועל שחלפו מים

):2012ון ראשון (שנת 
ון שני:                   

ון שלישי:               

  תי:

הוזמ התאגיד של בקר
הכספ הדוחות נדונו ה

ה כל, הדיווח שנת כל

 לבחינת הועדה י

א
.

המלצותיה
בדיר דיוןה

ב
.

 פרק יצוין
הד יאושרו

  

  .ג

הימי מספר
  

דוח רבע
דוח רבע

דוח רבע

דוח שנת
  

המב החשבון רואה
ב, כאמור הישיבות

ב התקיימו ועדהוב

 

  

תפקידי

30.  

31.  

32.  



 

  ת

 דוחות

  
נורמטיבית מסגרת

  
הד אישור לתקנות 3 ה

  .הכספיים

  

  
 נכון א

תקנה

_____ 

  
לאנכון

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

_____ 

 הכספיים חות

  ).ביקורת

 בעל הוא ים

 בלתי קטורים

 לא כאמור ם

16 

הדוח לאישור ימה

  ).מור

ב ועדת חברי כהונת נין

תלויי הבלתי רקטורים

דירק היו הנוכחים רוב

מהתנאים אילו יפורט 

המקדי בעבודתה 

כאמ הדוחות ואישור ה

לענ( החברות לחוק) ג(

  .תלויים 

מהדיר אחד ולפחות 

שר ובלבד חבריה רוב 

, זו שאלה של משנה

)הועדה -  להלן( ם

בועדה הדיון במועד( שה

(-ו) ב(115 בסעיף ועים

  .וני

בלתי דירקטורים בריה

כספיים דוחות להבין
 .  

  .למינוים בר

 היה בוועדה החלטות
  .לפחות אחד 

ה מסעיפי יותר או ד

הכספיים הדוחות 

משלוש פחת לא בריה

הקבו התנאים כל בה ו

חיצ דירקטור הוא עדה

חב ורוב דירקטורים ה

ול לקרוא היכולת ריה
ופיננסית חשבונאית ת

עוב הצהרה נתנו ועדה

ה ולקבלת לדיון החוקי
 חיצוני דירקטור ובהם

אחד לגבי" נכון לא" ה
 

 לבחינת הועדה י

  .א
חב מספר

  .ב
  

התקיימו

  .ג
הוע ר"יו

  .ד
חברי כל

  .ה
ברח לכל

מומחיות

  .ו
הו חברי

  .ז
ה המניין

ו לוייםת

הנה תשובתכם אם
  : _____.התקיים

 

  

תפקידי

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ית

  ברות

  ברות

 נותיו
  ")כדין ם

  
נורמטיב מסגרת

הח לחוק) 5(117 סעיף

הח לחוק) 5(117 סעיף

ותקנ ערך ניירות חוק
מבוקרים דוחות" עניין

 

  
 נכון לא

 
ס

ס

 
לע(

  
 נכון

   

 

   

   
 

 בגין המבקר חשבון
 עבודת ביצוע לשם 

  המלצותיה את) ים

 לבחינת הועדה או/

 הניח) זהותו ציון ך

החשבוןרואהודת
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ה רואה של עבודתו ף
 נאותים הינם, הדיווח

הכספי הדוחות בחינת
  .viiiר

/ו( הביקורת ועדת צות

תוך( הרלוונטי האורגן

עבעל מגבלה היתה א

היקף כי דעתה את חה
ה בשנת הביקורת עות

לב הועדה או/ו( קורת
המבק החשבון רואה ל
 

המלצ יפ על פעל תאגיד

ה כיצד זה לשאלון ום

  ).קר

לא כי הדיווח בשנת ה

הניח)הכספיים הדוחות
שע להיקף ביחס רחתו

הביק ועדת ירההעב, ר
של ושכרו עבודתו יקף

  ).מבקר חשבון רואה 

בת הרלוונטי האורגן ם

סיו בהערות פרטו נא 

המבק החשבון רואה של

בחנ)הכספיים הדוחות

ה תלבחינ הועדה או/ו
טר ושכר הדיווח בשנת

המבקר החשבון רואה
הי עם בקשר, בתאגיד 

 מונה לא הדיווח שנת

האם יצוין -" נכון" ינה
  ):ם

", לא" היא שהתשובה

של ושכרו עבודתו היקף

  ).המתאימה בצת

ה לבחינת הועדה או/

  מבקר חשבון

ו( הביקורתועדת
ב ביקורת שירותי
 .ראויה ביקורת

ר של מינויו טרם
 הרלוונטי לאורגן

 בש( רלוונטי לא

הי תשובתכם אם
הכספיים הדוחות

 כן  

 ש במקרה( לא

ה עם בקשר דעתו

במשב   x לסמן יש(

  

. 
ו( הביקורתועדת

  .המבקר

 

  

ח רואה

 

33. 

34. 

35.



 

  ית

 שור
 חוק

 וספת
 משל

 (  

 נותיו
  ")כדין ם

 נותיו
  ")כדין ם

, חברות
 רשו
    ם

 
 

  
נורמטיב מסגרת

איש לתקנות 2 תקנה
ח, הכספיים הדוחות
לתו 6 סעיף - החברות

ממ הוראות( הראשונה
)מומלצות תאגידי

ותקנ ערך ניירות חוק
מבוקרים דוחות" עניין

ותקנ ערך ניירות חוק
מבוקרים דוחות" עניין

הח לחוק) ב( 168 סעיף
איש  לתקנות 2 תקנה

הכספיים הדוחות

 

  
 נכון לא

 

 
לע(

 
לע(  _____

ס 

 

  
 נכון

   
 

   
 

  
_____  

  

   
 

 הביקורת מצאי

 בדבר, המבקר 

 מבקר חשבון רואה

  .ן
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בממ המבקר החשבון ה

החשבון רואה של נויו
  .ixותו

כר( בתפקידו המבקר 

הוזמן אליהן הכספיים 

רואה עם ווחהדי בשנת

מינ טרם, דעתה את ה
ומורכב התאגיד עילות

   

וןהחשב רואה משרד

 הדוחות לבחינת עדה

ב דנה) הכספיים דוחות

הניח )הכספיים דוחות
פע אופי לאור וזאת גיד

).  מבקר חשבון רואה 

במ המטפל השותף הן

הו ישיבות בכל הדיווח

הד לבחינת הועדה או/

הד לבחינת הועדה או/
בתאג ביקורת לביצוע 

 מונה לא הדיווח שנת

מכה בהם השנים ספר

ה בשנת השתתף מבקר

  מבקר חשבון

. 
  

/ו( הביקורת ועדת
  .והשלכותיהם

. 
/ו( הביקורת ועדת

כשירותו התאמת

 בש( רלוונטי לא

. 
  
מס את ;פרטו נא

  .2): בתאגיד

. 
  

המ החשבון רואה

 

ח רואה

 

36.

37.

38.

39.



 

  ית

25        ,
 רות

 ברות

 סעיף, ת
 פרט(

 )ביר

  
נורמטיבי מסגרת

  

55, 253, 117 סעיפים
רהחב לחוק 270-278

  

הח לחוק) 4(270 סעיף

  
החברות לחוק 254 עיף
( ערך ניירות לחוק 36

הסב למשקיע חשוב

  

 

  
 נכון לא

  ס

סע

  

  .2013, ס

  
 נכון

  
 

 

  
 

במרס 24 :החתימה יך

 יאושרו כאמור ת

   – יצוין) הול

  ).יותר
 :ו

    

   
תאר
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עסקאות כי להבטיח נת

.ניהול שירותי לו נותן
ניה שירותי לו נותן או 

  .3): שבשליטתם רות
  : בדין

י או אחד בתחום( אגיד
בו השליטה ובעל אגיד

 גרא-בן) כוכי( כוכבא-

מנ על עניין בעלי אות

נ או התאגיד ידי-על ק
התאגיד ידי על מועסק

חבר לרבות( קרובו או/
 הקבועים האורגים די

התא של פעילותו חום
התא בין פעילויות חום

 הביקורת עדת
 לבחינת 
  :הכספיים

  

-בר  

עסק שעניינו, ביקורת

מועסק אינו) שבשליטתו
מ קרובו או השליטה ל
/ו וב השליטה בעל רב

ביד אושרו כאמור יהול

._____ .(  

בתח נוספים עסקים אין
לתיח הסדר נקבע האם

.(  

וע ר"יו  
והוועדה
ה הדוחות

  

ב ועדת בידי שאושר, ל

ש חברה לרבות( קרובו
בעל, קרי" (נכון לא" נה
מקר התאגיד ידי-על ם

הני שירותי או/ו עסקה

  לא  

  )המתאימה צת

)שליטה בעל אין תאגיד

א השליטה לבעל, גידא
ה יצוין –" נכון לא"  נה

  )המתאימה צת

)שליטה בעל אין תאגיד

  

  גורביץ מנחם

עניין בעלי עם ות

נוהל אימץ התאגיד
  .כדין

ק או השליטה בעל
הינ תשובתכם אם

המועסקי מספר  -
הע הסכמי האם  -

 כן        

במשבצ   x לסמן יש(

 בת( רלוונטי לא

התא ידיעת למיטב
הינ תשובתכם אם

  כן   לא  

במשבצ   x לסמן יש(

 בת( רלוונטי לא

  :הדירקטוריון ר

  

 

עסקאו

 

40. 

41. 
 

42. 

  
  

         
"יו



 

 4 ברה

 כי, וין
 אליהן

 ממועד

 סיפא 

 אתי ד

 תאגיד
 לפני ד

, טוריון
 המבקר
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  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות בדבר  שנתידוח 

  (א)ב9לפי תקנה 

"), אחראית לקביעתה התאגיד" :ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן
  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  נהלה הם:לעניין זה, חברי הה

  ארי קלמן, מנהל כללי;  .1

  שאר חברי ההנהלה:   .2

  שי קומפל, מנהל כספים 

  יוני טל, מנהל השקעות ראשי

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 
או בידי מי שמבצע בפועל המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, 

בהתייחס מידה סבירה של ביטחון את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד אשר נועדו לספק 
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

כם ומדווח במועד ובמתכונת לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסו
  הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, 
  המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 
  מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעה, הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה
 שביצעה והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת; שלה והאפקטיביות בתאגיד

 Entity Levelבקרות ברמת הארגון (: את רכיבי הבקרה הבאים כללה הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה
Controlsירתם; בקרות כלליות על מערכות המידע (); בקרות על תהליך עריכת הדוחות וסגITGC ובקרות (

ע"י הגופים המוסדיים בקבוצה בעיקרם מבוצעים ה על תהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי ולגילוי
   כמפורט להלן:  המרכזים את עיקר פעילותה העסקית, ו

 של בנות חברות, מ"בע גמל מבטחים ומנורה מ"בע פנסיה מבטחים מנורה, מ"בע ביטוח מבטחים מנורה
 במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק אגף על הממונה הוראות עליהם שחלות, מוסדיים גופים הינן, התאגיד
  . כספי דיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת בדבר, האוצר

 חוזר: שלהלן הממונה הוראות את התאגיד מיישם, האמורות הבנות בחברות הפנימית לבקרה בהתייחס
 גופים וחוזר" כספי דיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלה אחריות" בנושא 2009-9-10 מוסדיים גופים

 התיקונים לרבות", וגילויים דוחות, הצהרות - כספי דיווח על פנימית בקרה" בנושא 2010-9-7 מוסדיים
  ). 2012-9-5 - ו 2010-9-6 מוסדיים גופים חוזר( האמורים לחוזרים

 על הפנימית הבקרה כי, למסקנה הגיעו התאגידים והנהלות הדירקטוריונים, זו הערכה על בהתבסס
  .אפקטיבית היא 2012 בדצמבר 31 ליום המוסדיים בגופים הפנימית לבקרה בהתייחס, הכספי הדיווח

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון 
 31 והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום

  אפקטיבית. היא 2012בדצמבר 
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  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  כי: אני, ארי קלמן, מצהיר

 :(להלן 2012שנת ל") התאגיד" :של מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלןהתקופתי בחנתי את הדוח   )1(
  ");הדוחות"

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה   )2(
אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו 

  בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות   )3(
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

של של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  תי לרואה החשבון המבקרגילי  )4(
דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

  ועל הגילוי:

ו בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה א  (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

  - הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

הותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין כל תרמית, בין מ  (ב)
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

, המיועדים ים תחת פיקוחי,של בקרות ונהלקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (א)
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  - המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

, המיועדים תחת פיקוחי ים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהל  (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

צגתי בדוח זה הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, וה  (ג)
את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד 

  הדוחות.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

  2013 במרס, 24תל אביב, 

  
  ________________________  

  ארי קלמן, מנהל כללי  
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  הצהרת מנהלים

  רת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצה

  אני, שי קומפל, מצהיר כי:

מידע הכספי האחר הכלול בדוחות של מנורה מבטחים החזקות בע"מ ובחנתי את הדוחות הכספיים   )1(
  ");הדוחות" :(להלן 2012שנת ל") התאגיד" :(להלן

אינם כוללים כל מצג לא נכון של  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  )2(
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

  הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

ות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות משקפים באופן נא  )3(
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים 

  ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים גיד, לדירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התא  )4(
יותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ב

  ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי 

ה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרע
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

  - הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין   (ב)
בדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל או מעורבים עו

  הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

, המיועדים תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים  (א)
כהגדרתן בתקנות ניירות להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי , 2010-ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
מהלך מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט באחר הכלול בדוחות, 

  -  תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

, המיועדים תחת פיקוחנו קיומם של בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם ו  (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא   (ג)
הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות, מסקנותיי לגבי  מתייחסת לדוחות

  הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

  2013 במרס, 24תל אביב, 

  _____________________  
 ל, מנהל כספיםשי קומפ  
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  הצהרת אקטואר ביטוח חיים

  זהות האקטואר –פרק א' 

להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בביטוח חיים מנורה מבטחים נתבקשתי על ידי 
 31ליום  מנורה מבטחים חברה לביטוחההפרשות)  –עבור הדוחות הכספיים של המבטח (להלן 

   כפי שמפורט להלן. 2012דצמבר 
  

. אינני בעלת עניין במבטח 2009אקטוארית ממונה בביטוח חיים של המבטח ממרץ אני משמשת 
  או בן משפחה של בעל עניין במבטח.

  
  היקף חוות הדעת האקטוארית –ק ב' פר

 חוות הדעת האקטוארית . 1

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח. 
נים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות בקשותיי לקבלת מידע ונתו

הכספיים. בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני 
  השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.

 
בחנתי  במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים.

  את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
  

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן 
נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים 

  לפרק ג' להלן. 1בסעיף 
 

תי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר לצורך חישוב השייר ביקש
הסדרי ביטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי 
המשנה. בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על 

  ההפרשות.
  

  הבא:  ןבחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניי
  

ההפרשה שחושבה בגין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מובילה, חושבה כחלק היחסי של 
  מנורה מבטחים בהפרשה שחושבה על ידי המבטחים המובילים.

  

 

  נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

 
ברוטו והן הן ברמת ה₪, ב') מפורטים סכומי ההפרשות, באלפי 12א' ו12בנספח ב' (טופס   .א

 ברמת השייר. 
 
הפרשה לתביעות תלויות (תביעות שאירעו אך טרם שולמו במלואן, בין אם אושרו ובין  .1

) , למעט תביעות המשולמות כקצבאות כגון: סיעודי, אכ"ע והכנסה למשפחהאם לאו
וההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן (כולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח 

  –טרם קיבל דיווח)
Reserve for Unpaid Losses (Incurred but Unpaid Claims) and Unpaid Allocated and 
Unallocated Loss Adjustment Expenses (Including IBNR)  

 
  –הפרשה (עתודה) הנובעת מתנאי חוזה הביטוח בביטוח חיים בנפרד, לרבות  .2
 

 צבירה;עתודה לתכנית עם   .א
 



 

 2

הפרשה הנדרשת כאשר חלק מהפרמיה הנגבית בשנים המוקדמות של החוזה   .ב
מיועדת למתן כיסוי עתידי במועד מאוחר יותר, כגון: הפרשה בגין פרמיה 

 קבועה, ברות ביטוח והמשכיות;
  

, לרבות תביעות המשולמות כקצבאות כגון: סיעודי, בתשלום תביעותחלק העתודה בגין  .3
  .אכ"ע והכנסה למשפחה

 
  הפרשה בגין השתתפות ברווחים. .4

  
 השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה. .5

  
), DACהפרשות נוספות לפי הוראות המפקח, כגון: הפרשה בגין עתודה להשלמה ( -אחר  .6

 השלמת העתודה לפוליסות גמלא.
  

  
, הן ברמת הברוטו והן ₪השפעת השינויים המפורטים בהמשך על ההפרשות, באלפי   .ב

 . ברמת השייר
  

 – עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לאחר תום תקופת הדוח הכספי השנתי האחרון  .א
סכום ההתאמה של ההפרשות, אשר נובע מההבדלים בין הנחות בסיס הפרמיה 

 לבין הנחות בסיס ההפרשה.
 
סכום  -עבור פוליסות שנכנסו לתוקף לפני הדוח הכספי השנתי האחרון   .ב

ההתאמה של ההפרשות, אשר נובע משינויים בהנחות, בשיטות או ברמת 
  הפרמיה הצפויה להיגבות, ומתיקונים אחרים.

  
 

  חוות הדעת –פרק ג' 

  כי בענף ביטוח חיים: תומאשר האני מצהיר
  

הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים  .1
  המפורטים להלן, והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

  
והתקנות  1981 –, התשמ"א על שירותים פיננסיים (ביטוח)הוראות חוק הפיקוח   .א

 לפיו;
  

 הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;  .ב
  

 כללים אקטוארים מקובלים.  .ג
  

אחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ל .2
 ומספקים, וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.

 
ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי  .3

 התאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.וב
  

ההפרשות המפורטות בפרק ב', מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי עתודה הולמת לכיסוי  .4
 ח חיים, כתוקפם ביום הדוח הכספי.התחייבויות המבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטו

'



 

 3

  
  הערות והבהרות –פרק ד' 

  
  . הערות1
  

  לדוחות הכספיים. ניהול סיכוניםטוח והשיטות לקביעתן מופיעים בביאור פירוט סוגי עתודות הבי
  

הטבלאות בנספחים להלן נערכו עפ"י הנחיות המפקח על הביטוח, והרכב הנתונים בהם אינו 
  . וחות הכספיים ובביאורים של החברהבהכרח תואם להרכב הנתונים המופיע בד

  
פוליסות קולקטיביות. הפרשה זאת נרשמת סעיף הפרשה בגין השתתפות ברווחים מתייחסת ל

  במאזן בסעיף זכאים ולא בעתודות ביטוח חיים.
  

לפי שיעורי ריבית עודכנו בעתודה המיוחדת להשלמה בפוליסות קצבה שיעורי הריבית השונים 
  .2012שפורסמו, נכון לסוף שנת חסרות סיכון 

  
) IBNR-כולל תביעות בתשלום וכבכל שנה, אנחנו בודקים את מידת התאמת התביעות התלויות (

  .מול ההתפתחות בפועל  ועדכנו את גורמי הכפלה
 
  . שינויים והתאמות מהותיים2

 
החברה מחשבת את העתודה לפוליסות עם קצבה ובודקת את נאותות העתודות ברמת ברוטו 

בנוסף לנ"ל ושייר לפי ריבית חסרת סיכון והנחות ביטולים והוצאות שמתעדכנות מפעם לפעם. 
לקיחת קצבאות בהתאם שיעורי ו 2013-1-2חוזר לבהתאם עדכנו את שיעורי התמותה הצפויים 

על העתודה להוצאות גם השינוי בהנחת ההוצאות השפיע . 2013-1-2לניסיון החברה וחוזר 
השינויים  .ועדכון תקופתי של ניסיון התחלואה השפיע על עתודת אובדן כושר עבודה ,עקיפות

נאותות העתודה ברמת הברוטו בדיקת גרמו לחסר בון, ביטולים והוצאות בריביות חסרות סיכ
  בלבד בענף הסיעודי.
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טופס 12א' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - ברוטו
31/12/2012ליום:שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ

1100120021002200310032004000510052006000(באלפי ₪)

מבטיח 
משתתףתשואה

מבטיח 
קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

1163,6547,0134,5902,3369,96555,2823,96600080,502

219,088,3122,304,1071,380,3891,775,15912,152,17529,5906,172816,834621,3342,303248

3,709,8302,038,753501,597,09354,7441,671017,01850001פוליסות שהונפקו עד שנת 21990א1

8,936,72701,324,97807,540,1222,485063,6275,51400פוליסות שהונפקו בין השנים 21991-2003א2

4,486,392007764,283,56215,5300186,523001פוליסות שהונפקו לאחר שנת 22004א3

17,132,9502,038,7531,325,0291,597,86811,878,42819,6860267,1696,01403סה"כ  (2א1 עד 2א3)2א4

2508,67500009,9034,78452,511439,8901,341246ב

31,008,076244,00246,90680,72094,74800487,52453,2159610

411,019000001,3889,631000

122,2150000000122,21500השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה5

00000000000

6305,37721,3538,45596,571178,999000000

700000000000

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)

800000000000א

225,16433,3044,08832,48842,04900-13,649126,88300שינויים בהנחות8ב1

00000000000שינויים בשיטות8ב2

00000000000הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

00000000000שינויים אחרים8ב4

שם האקטואר 1 :תפקיד 24/03/2013:1תאריך : רגינה חייקיןאקטוארית ממונה

חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

השתתפות ברווחים

אחר

עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים

השפעת התאמת 
ההפרשות בגין עסקים 

קיימים

חסכון טהור או מרכיב 
החיסכון בפוליסות 

סיעודי(עדיף, מסלול)

כיסויים 
אחרים 1)

תביעות תלויות

סיכון מוות טהור או 
מרכיב סיכון מוות 

אכ"עבפוליסה

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון

סה"כ
חסכון וסיכון מוות (קלאסי, 

מסורתי)

עתודה (סה"כ שורות 2א1 עד 6)
 פוליסות הכוללות מרכיב 

חסכון (לרבות נספחים) 
לפי מועד הנפקת 

הפוליסה:



חזרה

טופס 12ב' תביעות תלויות, עתודה ועתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל - בשייר
31/12/2012ליום:שם החברה :מנורה חב' לבטוח בע"מ

(באלפי ₪)

מבטיח 
משתתףתשואה

מבטיח 
קבוצתיפרטקבוצתיפרטמשתתףתשואה

56ב5א34ב3א2ב2א1ב1א

1135,4416,0453,9062,3369,96545,2233,84800064,120

218,683,3062,303,9641,380,2961,775,04712,151,64229,5906,172727,117306,9272,303248

3,708,9732,038,609501,596,98154,7401,671016,63828201פוליסות שהונפקו עד שנת 21990א1

8,927,37901,324,88507,539,5932,485058,1222,29300פוליסות שהונפקו בין השנים 21991-2003א2

4,482,542007764,283,56215,5300182,674001פוליסות שהונפקו לאחר שנת 22004א3

17,118,8942,038,6091,324,9351,597,75611,877,89519,6860257,4342,57503סה"כ  (2א1 עד 2א3)2א4

2348,94500009,9034,78447,039285,6321,341246ב

3899,071244,00246,90680,72094,74800413,01318,7219610

411,019000001,3889,631000

00000000000השלמה הנובעת מבדיקת נאותות העתודה5

00000000000

6305,37721,3538,45596,571178,999000000

700000000000

כיסויים אחרים, לרבות: נכויות, כפל תאונה וכד'1)

800000000000א

97,80831,9283,91931,14640,31200-14,7785,28000שינויים בהנחות8ב1

00000000000שינויים בשיטות8ב2

00000000000הבדלים בגובה הפרמיה8ב3

00000000000שינויים אחרים8ב4

תביעות תלויות

השפעת התאמת 
ההפרשות בגין עסקים 

קיימים

חלק העתודה בגין תביעות בתשלום

השתתפות ברווחים

עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל

אחר

עתודה (סה"כ שורות 2א1 עד 6)
 פוליסות הכוללות מרכיב 

חסכון (לרבות נספחים) 
לפי מועד הנפקת 

הפוליסה:

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון

השפעת התאמת ההפרשות בגין עסקים חדשים

חסכון וסיכון מוות (קלאסי, סה"כ
מסורתי)

חסכון טהור או מרכיב 
החיסכון בפוליסות 

(עדיף, מסלול)

סיכון מוות טהור או 
מרכיב סיכון מוות 

בפוליסה
אכ"ע

סיעודי

כיסויים 
אחרים 1)



 
               

  הצהרת האקטואר בענפי ביטוח כללי
  

  זהות האקטואר –פרק א' 

להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בע"מ נתבקשתי על ידי מנורה מבטחים ביטוח 
 ההפרשות) מנורה מבטחים ביטוח –בענפי ביטוח כללי עבור הדוחות הכספיים של המבטח (להלן 

  כפי שמפורט להלן.  2012 דצמבר 31ליום  בע"מ

למיטב . 2001משנת הראשי  ומשמש כאקטואר "מביטוח בע הריני שכיר של חברת מנורה מבטחים
ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של בעל עניין במבטח, ולא 

  עם חברה הקשורה למבטח או גורם אחר המספק שירותים למבטח.

  היקף חוות הדעת האקטוארית –פרק ב' 

  היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

ל המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי לצורך חישוב ההפרשות ש  .א
המבטח. בקשותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות 
לצורכי הדוחות הכספיים. בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את 

 דמות.הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקו
במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחרים.   .ב

 בחנתי את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.
ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות   .ג

כפוף נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בלהלן  2המפורטות בסעיף 
 לפרק ג' להלן. 1להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים בסעיף 

לצורך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע   .ד
בדבר הסדרי ביטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות 

השלכות וההשפעות התשלום של מבטחי המשנה. בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ה
 של הסדרי ביטוח המשנה על ההפרשות.

  בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים:   .ה

, נעשתה תוך התבססות על ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי ("הפול") )1
  חישוב שנעשה ע"י ה"פול".

ההפרשה שחושבה עבור ביטוחים משותפים בהם החברה אינה מבטח מוביל בוצעה  )2
  י, לפי ניסיון של חלקנו בעסקים אלה. על יד

 אין הפחתה בגין העדר מתאם בין הענפים השונים  בהפרשה. )3
 



 
 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 2

  א. הסכומים באלפי ש"ח
  

 2012דצמבר  31ליום  

 שייר ברוטו הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות מהן) 1

   טיסטייםא) ענפים סט

   

 1,628 8,646  יהלומים למעט אובדן רכוש

 12,809  28,307  מקיף דירות

 1,299 1,939 בנקים למשכנתאות

 6,274 9,088 בתי עסק

 90,811 136,125 רכב רכוש

  16,199 74,816 ביטוח הנדסי

 1,153,572  1,260,248  רכב חובה

 189,861 227,045 אחריות מעבידים

 109,260 128,074 צד שלישי

 50,733 67,514 אחריות מקצועית למעט אחריות נושאי משרה ודירקטורים

 26,294 33,730 אחריות המוצר

 1,035 44,275 כלי שייט ומטענים בהובלה

    

  1,659,775  2,019,807  סה"כ ענפים סטטיסטיים

    

 60,454  184,666  )1(ב) ענפים שאינם סטטיסטיים 

    

 1,720,229  2,204,473  סטיים ושאינם סטטיסטייםסה"כ ענפים סטטי

   
 84,186 84,186  )2() הוצאות עקיפות 2

   

   ) הפרשה לפרמיה בחסר:3

 0 0 רכב חובה

  21,973   24,301 רכב רכוש

 0 0 מקיף דירות

 21,973 24,301 הפרשה לפרמיה בחסר סה"כ

   

  1,826,388 2,312,960  כ כללי"סה

, כלי טייס, סיכונים מיוחדים, אחריות נושאי משרה ודירקטוריםיהלומים,  ם סטטיסטיים:) ענפים שאינ1(
  .הוצאות משפטיות ודמי מחלה

 מסולקות בחברה. בענפים הללו לאטייס; התביעות וכלי כלי שייט  יהלומים, למעט )2(

  



 
  חוות הדעת –פרק ג' 

  ענפים:כל האני מצהיר ומאשר כי ב

המפורטות בפרק ב' בהתאם להוראות, להנחיות ולכללים  הערכתי את הפרשות המבטח . 1
  המפורטים להלן, והכול כתוקפם ביום הדוח הכספי:

  והתקנות לפיו; 1981 –הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א   .א

  הוראות והנחיות המפקח על הביטוח;  .ב

 כללים אקטוארים מקובלים.  .ג
  

תי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגע . 2
 ומספקים, וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי. 

  

ההנחות והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי  . 3
 ובהתאם להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.

 
אובדן רכוש סטיים (, בגין הענפים הסטטי)א)1.א.2ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף  . 4

 הנדסי,ביטוח  רכב רכוש,בתי עסק,  ,בנקים למשכנתאות, מקיף דירותלמעט יהלומים, 
אחריות , אחריות מקצועית למעט אחריות צד שלישי אחריות מעבידים, רכב חובה,

) מהוות לפי מיטב ומטענים בהובלה כלי שיט ,אחריות המוצר נושאי משרה ודירקטורים,
רבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות, ידיעתי והערכתי רז

 המוגדרות לעיל, בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד, כתוקפם ביום הדוח הכספי.
 
, מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה )ב)1.א.2ההפרשות המפורטות בפרק ב' סעיף  . 5

ים הסטטיסטיים והלא הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפ
 סטטיסטיים במקובץ, כתוקפם ביום הדוח הכספי.

  

, מהווה לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה 2.א.2ההפרשה המפורטת בפרק ב' סעיף  . 6
עבור כל שנות  הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפות ליישוב התביעות

 , כתוקפם ביום הדוח הכספי.החיתום
  

, מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה 3.א.2טות בפרק ב' סעיף ההפרשות המפור . 7
הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר (ככל שקיימת פרמיה בחסר) 

 בענפים שפורטו, כתוקפם ביום הדוח הכספי.
  

  הערות והבהרות –פרק ד' 

ם עתידיים אומדנים אקטואריים מטבעם הינם לא וודאיים מאחר והם תלויים באירועי .1
מותנים. יתר על כן, אומדנים בגין עתודות עבור תביעות תלויות והוצאות יישובן נגזרים, 
בדרך כלל, מניתוח נתונים היסטוריים, בעוד אירועים או סביבות עתידיים שונים לעיתים 
קרובות מהעבר. גם כאשר טכניקות והנחות אקטואריות מתאימות מצביעות על כך שסכום 

ב הינו סביר, הרי הסכום הממשי שיידרש ליישוב התביעות התלויות עשוי העתודה הנקו
אגודת האקטוארים  לאחרונה פרסמה להיות שונה באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב.

עקרונות וכללי מקצוע בנוגע להערכת כולל  תקן להערכה אקטוארית לתביעות תלויות,
וד, גילוי והצהרת האקטואר לגבי עתודות התביעות התלויות, לרבות התייחסות להיוון, תיע

  .וההערכות האקטואריות מבוססות על העקרונות וכללי מקצוע אלאלו. 
 

 IBNR-ההפרשות בגין הסיכונים מיוחדים וכלי טייס, לא סטטיסטיים יהלומים, בענפים  .2

 . חושבו על ידי
 

אחריות ו טוריםאחריות נושאי משרה ודירק, אחריות מקצועיתכל הפוליסות בענפים מאחר ש .3
  .בגינן IBNRפרשה ו, לא הCLAIMS MADEעל בסיס הינן  המוצר
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  הצהרת אקטואר ביטוח בריאות

  זהות האקטואר –פרק א' 

עריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב' להלן בביטוח בריאות עבור לה מנורה מבטחיםנתבקשתי על ידי 
כפי  2012בדצמבר  31חברה לביטוח ליום  מנורה מבטחיםההפרשות)  –הדוחות הכספיים של המבטח (להלן 

  שמפורט להלן. 

. למיטב ידיעתי אין לי קשרים 2001משנת ומשמש כאקטואר הראשי  מנורה מבטחיםהנני שכיר של חברת 
אחרים עם המבטח ולא עם בן משפחה של בעל עניין במבטח, ולא עם חברה הקשורה למבטח או עסקיים 

  גורם אחר המספק שירותים למבטח.

  היקף חוות הדעת האקטוארית –פרק ב' 

  נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

לצורך חישוב ההפרשות של המבטח, הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח.   .א
שותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות בק

הכספיים. בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני 
  השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות.

קורות מהימנים אחרים. בחנתי במידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממ  .ב
  את מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם.

ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי, וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות להלן   .ג
נקבעו על ידי, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, וזאת בכפוף להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים 

 לפרק ג' להלן. 1בסעיף 
ך חישוב השייר ביקשתי מהגורמים המוסמכים על ביטוח משנה של המבטח מידע בדבר לצור  .ד

הסדרי ביטוח המשנה של המבטח, יכולת גביית התביעות ובעיות במדיניות התשלום של מבטחי 
המשנה. בחנתי על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על 

  ההפרשות.
  בחשבון גם העניינים הבאים:  בחוות דעתי נלקחו  .ה

הוערכו על ידי אשר ישיר איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ, מהפרשות בגין עסקים נכנסים  )1
לעניין זה, "עסקים נכנסים" כהגדרתם בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח  אקטואר חברה זו.

  .1984 -(דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה
אין ביטוחים משותפים בהם החברה אינה  -משותפים בהם אין החברה מובילה  ביטוחים )2

  מבטחת מובילה בענפים שהוערכו.
 

  ₪ באלפי  נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית. 2
  

 פוליסות קבוצתיות פוליסות פרט תת הענף:

 שייר ברוטו שייר ברוטו 
     

 וצאות הישירות הנובעות מהן. הפרשה לתביעות תלויות והה1א.

     
      עסקים  המדווחים בביטוח חיים:

 0 0 142 332 הוצאות רפואיות

 276 276 8,827 23,499 מחלות קשות

 0 0 396 528 תאונות אישיות

 276 276 9,365 24,359 סה"כ

  
     עסקים  המדווחים בביטוח כללי:

 5,787 6,055 12,871 33,806 הוצאות רפואיות

 3,055 3,055 84 84 שיניים

 כלול בפרט כלול בפרט 741 6,335 תאונות אישיות
 כלול בפרט כלול בפרט 186 384 נסיעות לחו"ל

 8,842 9,110 13,882 40,609 סה"כ



  

  

 
          

  . ההפרשה להוצאות עקיפות לישוב התביעות2א.

      

     עסקים  המדווחים בביטוח חיים:
 0 0 17 17 ותהוצאות רפואי

 3 3 297 297 מחלות קשות

 0 0 50 50 תאונות אישיות

 3 3 364 364 סה"כ

  
         עסקים  המדווחים בביטוח כללי:

 241 241 1,077 1,077 הוצאות רפואיות

 101 101 2 2 שיניים

 כלול בפרט כלול בפרט 181 181 תאונות אישיות
 טכלול בפר כלול בפרט 12 12 נסיעות לחו"ל

 342  342 1,272 1,272 סה"כ

          
  )Contract Reserve. ההפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח (3א.

          
        עסקים  המדווחים בביטוח חיים:

 0 0 35,886 35,885 הוצאות רפואיות

 46 46 19,530 19,530  מחלות קשות

 0 0 3,055 3,055 תאונות אישיות

 46 46 58,470 58,470 סה"כ

  
          עסקים  המדווחים בביטוח כללי:

 1,778 1,778 41,086 123,169 הוצאות רפואיות

 2,861 2,861 0 0 שיניים

 כלול בפרט כלול בפרט 210 0 תאונות אישיות
 כלול בפרט כלול בפרט 0 0 נסיעות לחו"ל

 4,639  4,639 41,296 123,169  סה"כ

 
          

  ן השתתפות ברווחים .. ההפרשה בגי4א.

          
       עסקים  המדווחים בביטוח חיים:

 204 204 0 0 מחלות קשות

 204 204 0 0 סה"כ

  
 0 0 0 0 עסקים  המדווחים בביטוח כללי:

 0 0 0 0 הוצאות רפואיות

 8 8 0 0 שיניים 

 כלול בפרט כלול בפרט 0 0 תאונות אישיות
 כלול בפרט כלול בפרט 0 0 נסיעות לחו"ל

 8 8 0 0 סה"כ



  

  

  
   פירוט השפעת השינויים המפורטים להלן על סכומי ההפרשות:

  
  חוות הדעת –פרק ג' 

  הבריאות הבאים : בתת ענפיאני מצהיר ומאשר כי 

 הוצאות רפואיות .  .א
 מחלות קשות .   .ב
 שיניים .  .ג
 .תאונות אישיות  .ד
  נסיעות לחו"ל.  .ה

  

תאם להוראות, להנחיות ולכלים המפורטים ההערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב' ב .1
  "ח הכספי:ולהלן, והכל כתוקפם ביום הד

  והתקנות לפיו; 1981 -א. הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א
 ב. הוראות המפקח על הביטוח;

 ג. כללים אקטואריים מקובלים.

ונים סבירים ומספקים, וכי שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב', הגעתי לידי מסקנה כי הנתלאחר  .2
  ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי.

והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידי, לפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם ההנחות  .3
 להוראות, להנחיות ולכללים המפורטים לעיל.

בויות ההפרשות המפורטות בפרק ב', מהוות לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה הולמת לכיסוי התחיי .4
ענפי הבריאות שפורטו לעיל, כתוקפם  תתלהמבטח בגין חבותו הנובעת מחוזי ביטוח בריאות השייכים 

 הכספי. ביום הדוח

  
  הערות והבהרות –פרק ד' 

  . הערות1
  

ומדנים אקטואריים מטבעם הינם לא וודאיים מאחר והם תלויים באירועים עתידיים א .1
ות מתאימות מצביעות על כך שסכום העתודה מותנים. גם כאשר טכניקות והנחות אקטוארי

להיות שונה  לולע מלא את ההתחייבויותהנקוב הינו סביר, הרי הסכום הממשי שיידרש ל
  באופן משמעותי מסכום העתודה הנקוב.

 
  אין הערכה אקטוארית.לכן פטיציה וקיים הסדר קעובדים זרים בענף  .2

  
   .בלבד IBNR-נעשתה הפרשה אקטוארית לנסיעות לחו"ל בענף  .3

  
להפריד בין הקולקטיבים לפוליסות הפרט בענפי תאונות אישיות ונסיעות לחו"ל, ניתן היה לא  .4

 .בעמודת פוליסות הפרט ונכלללפיכך הנתונים ו
  

בהתאם הביטוח  דו"ח זה מתייחס לענפי נפרד, במגזר בריאות על  מדווחתהחברה למרות ש .5
 .2005-10, מספר בריאות אקטוארית בביטוח הערכהבחוזר   להנחיות הפיקוח

  
השינויים  יעיקר .העתודה לפרמיה בחסר בענף הוצאות רפואיות המדווח בביטוח כלליעודכנה  .6

 םיהפסדי יםזוז ריידריק ,הוצאות התחזוקה, הנחות התחלואה והביטוליםשיעורי נבעו מעדכון 
להעלות  ויבקש משנהההשלכות מצב שמבטחי אומדן עדכון ו, על ידי רווחי הכיסוי היסודי

 5.8של מל"ש ברמת הברוטו ו 20.6של  גרמו לעלייההשינויים  .תעריפים בגין פוליסות הפסדיות
  מל"ש ברמת השייר.

  

  ___________   אברהם לוונגליק    אקטואר ראשי    3201 מרץ 24
   חתימה    שם האקטואר      תפקיד      תאריך
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 הצהרות אקטוארים 

 (למעט ענף רכב חובה)ענפי ביטוח כללי  -הצהרת אקטואר 

 ענף רכב חובה -אקטואר הצהרת 

 בריאות ביטוח -אקטואר הצהרת 
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 (למעט ענף רכב חובה)הצהרת אקטואר בענפי ביטוח כללי 

 

 .ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות"מצ

 .עבורו קיימת הצהרה נפרדת ,ענף רכב חובהאינה כוללת את  הצהרה זו

 

 זהות האקטואר( הצהרת אקטואר) –' פרק א

' להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב"( שומרה: "להלן)מ "נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע
ליום "( ההפרשות: "ןלהל)של שומרה הדוחות הכספיים  עבור (למעט ענף רכב חובה)להלן בענפי ביטוח כללי 

 :כפי שמפורט להלן, 31.12.2012

(. למעט ענף ביטוח חובה)מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי  2007בחודש יולי . הנני עובד שומרה
אין לי קשר עסקי עם בעל עניין . אינני בעל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בשומרה, למיטב ידיעתי

לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של שומרה או עם , של בעל עניין בשומרה בשומרה או עם בן משפחה
 .חברה הקשורה לשומרה

 

 היקף חוות הדעת האקטוארית( הצהרת אקטואר) –' פרק ב
 

 נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית.  1

. הסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי המבטח, לצורך חישוב ההפרשות של המבטח .א
ותיי לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות בקש

בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני . הכספיים
 .  השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות

בחנתי את . מקורות מהימנים אחריםבמידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו מ .ב
 .מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם

 2וכן השיטות להערכת ההפרשות המפורטות בסעיף , ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי .ג
להנחיות ולכללים המפורטים , וזאת בכפוף להוראות, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, להלן נקבעו על ידי

 .הלןל' לפרק ג 1בסעיף 

מידע בדבר הסדרי  בשומרהביטוח משנה המוסמכים על מהגורמים  ביקשתי, לצורך חישוב השייר .ד
על סמך  בחנתי. מדיניות התשלום של מבטחי המשנהובעיות ביכולת גביית התביעות , ביטוח המשנה

 .ההפרשותהמידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על 

 : בחשבון גם העניינים הבאיםבחוות דעתי נלקחו  .ה

 . רלוונטי לא –או בגין עסקים נכנסים "( הפול)"הפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי ה (1

היו כאלה ) משותפים בהם החברה אינה מבטח מובילה ביטוחיםהשחושבה עבור כל ההפרשה  (2
 .יוהועברה לידי חושבה על ידי המבטחים המובילים, (בלבד 2001 חיתום עד שנת

 .בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים לא (3
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 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית  .2

 2012דצמבר  31ליום  

 (₪אלפי )שייר  (₪אלפי )ברוטו  

מהן  הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות הנובעות. 1.א
   (יבל דיווחכולל הפרשה לתביעות שעליהן המבטח טרם ק)

   

   :ענפים סטטיסטיים(. א

 59,350 59,511 (עצמי וצד שלישי)רכוש  –ביטוח רכב מנועי 

 1,829 4,585 ביטוח מקיף לדירות

 13,690 15,183 ביטוח מפני אחריות מעבידים

 13,406 19,543 ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי

 3,391 6,372 ביטוח מקיף לבתי עסק

 91,666 105,194 פים סטטיסטיים כ ענ"סה

   

ענפים שאינם סטטיסטיים (. ב
(1)

 1,122 160 

   

 91,826 106,316 כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים"סה

   

הוצאות עקיפות . 2.א
(2)

   

 1,539 1,539 כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטים"סה

   

   :הפרשה לפרמיה בחסר. 3.א

 0 לא נדרש להצהיר (עצמי וצד שלישי)רכוש  –נועי ביטוח רכב מ

 0 לא נדרש להצהיר ביטוח מקיף לדירות

   

   כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר"סה

 93,365 107,855 המחושבות לפי הערכה אקטוארית

 
 .הגנה משפטית, ביטוח יהלומים, ביטוח קבלנים, ביטוח הנדסי: ענפים שאינם סטטיסטיים (1)
 .ה להוצאות עקיפות הינה עבור כל שנות החיתוםההפרש (2)
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 חוות הדעת ( הצהרת אקטואר) –' פרק ג

 -ה "התשמ, (ענפי ביטוח)כהגדרתם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )אני מצהיר ומאשר כי בענפים הבאים 
1985:)   

  (. 9()א)1סעיף  -( עצמי וצד שלישי)רכוש  -ביטוח רכב מנועי 

 (. 12()א)1סעיף  -ת ביטוח מקיף לדירו 

  (. 7()א)1סעיף  -ביטוח מפני אחריות מעבידים 

  (. 14()א)1סעיף  -ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי 

  (.12()א)1סעיף  -ביטוח מקיף לבתי עסק 

, להנחיות ולכללים המפורטים להלן, בהתאם להוראות' הערכתי את הפרשות המבטח המפורטות בפרק ב . 1
 :וח הכספיכתוקפם ביום הד לוהכו

 ;והתקנות לפיו 1981 –א "התשמ, הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח .א

 ;הוראות והנחיות המפקח על הביטוח .ב

 .כללים אקטוארים מקובלים .ג

וכי , הגעתי לידי מסקנה כי הנתונים סבירים ומספקים', לאחר שבחנתי את הנתונים המוזכרים בפרק ב . 2
 . ניתן להסתמך עליהם לצורך הערכתי

, להוראותלפי מיטב שיקול דעתי המקצועי ובהתאם , והשיטות להערכת ההפרשות נקבעו על ידיההנחות  . 3
 .להנחיות ולכללים המפורטים לעיל

ביטוח , רכוש -ביטוח רכב מנועי : בגין הענפים הסטטיסטים( א(1.א.2סעיף ' ההפרשות המפורטות בפרק ב . 4
ביטוח מקיף לבתי , חריות כלפי צד שלישיביטוח מפני א, ביטוח מפני אחריות מעבידים, מקיף לדירות

רזרבה הולמת לכיסוי התחייבויות המבטח בגין התביעות , לפי מיטב ידיעתי והערכתי, מהוות -עסק 
 .כתוקפם ביום הדוח הכספי, בכל ענף סטטיסטי שפורט בנפרד, המוגדרות לעיל, התלויות

רזרבה הולמת לכיסוי , ידיעתי והערכתי לפי מיטב, מהווה( ב(1.א.2סעיף ' סך ההפרשות המפורט בפרק ב . 5
כתוקפם , התחייבויות המבטח בגין התביעות התלויות בענפים הסטטיסטים והלא סטטיסטים במקובץ

 .ביום הדוח הכספי

רזרבה הולמת לכיסוי , לפי מיטב ידיעתי והערכתי, מהווה( 2.א.2סעיף ' ההפרשה המפורטת בפרק ב . 6
, בכל שנות החיתוםות ליישוב התביעות עבור פוליסות שהונפקו התחייבויות המבטח בגין הוצאות עקיפ

 .כתוקפם ביום הדוח הכספי

הולמת לכיסוי , לפי מיטב ידיעתי והערכתי רזרבה, מהוות( 3.א.2סעיף ' ההפרשות המפורטות בפרק ב . 7
, בענפים שפורטו( ככל שקיימת פרמיה בחסר)התחייבויות המבטח בגין פרמיה בחסר ברמת השייר 

 .ם ביום הדוח הכספיכתוקפ
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 ענף רכב חובה -הצהרת האקטואר 

 .בלבד הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות תלויות ב הצהרת אקטואר בענף רכב חובה"מצ
 

 זהות האקטואר( הצהרת אקטואר) –' פרק א
 

' להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב"( שומרה" :להלן)מ "נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע
כפי , 31.12.2012ליום  ("ההפרשות" :להלן) שומרהשל הדוחות הכספיים  בענף ביטוח רכב חובה עבור, להלן

 . שמפורט להלן
 

  .2001החל מינואר בחברה זו  ראשי ומשמש כאקטוארמ "הריני עובד של חברת מנורה מבטחים ביטוח בע
 . מוניתי לתפקיד אקטואר ממונה בענף רכב חובה בשומרה 2010 מאוגוסטהחל 

ולא עם בן משפחה של בעל עניין  ל"ים הנהמבטחאף אחד מלמיטב ידיעתי אין לי קשרים עסקיים אחרים עם 
 .ל"הנ יםאו גורם אחר המספק שירותים למבטחל "הנ יםולא עם חברה הקשורה למבטח, ל"הנ יםמבטחאצל ה

 

 היקף חוות הדעת האקטוארית( הצהרת אקטואר) –' פרק ב

 
 נוסח פסקת היקף חוות הדעת האקטוארית . 1

בקשותיי . ם אשר הומצאו לי על ידי המבטחהסתמכתי על נתוני, לצורך חישוב ההפרשות של המבטח .1
בחנתי . לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות הכספיים

את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני השנה אליה מתייחס 
 . הדוח ולנתוני השנים הקודמות

בחנתי את . י בהערכתי גם על נתונים שהתקבלו ממקורות מהימנים אחריםבמידת הצורך הסתמכת .2
 . מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם

 2בסעיף  ותוכן השיטות להערכת ההפרשות המפורט, ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי .3
לכללים המפורטים להנחיות ו, וזאת בכפוף להוראות, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, להלן נקבעו על ידי

 .להלן' לפרק ג 1בסעיף 

מידע בדבר הסדרי  של המבטחביטוח משנה המוסמכים על מהגורמים  ביקשתי, לצורך חישוב השייר .4
. מדיניות התשלום של מבטחי המשנהובעיות ביכולת גביית התביעות , ביטוח המשנה של המבטח

 .ההפרשותרי ביטוח המשנה על על סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסד בחנתי

 : בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים .5

נעשתה תוך התבססות על חישוב , "(הפול" -להלן )ההפרשה שחושבה בגין הסדר ביטוח שיורי  .א
 ".פול"האקטואר י "שנעשה ע

 .אין לחברה ביטוחים משותפים עם חברות אחרות בענף רכב חובה .ב

 .לא בוצעה הפחתה בעתודות בגין האפשרות של העדר מתאם בין הענפים .ג
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 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית. 2

 2012דצמבר  31ליום  

 (₪אלפי )שייר  (₪אלפי )ברוטו  

הפרשה לתביעות תלויות וההוצאות הישירות . 1.א
כולל הפרשה לתביעות שעליהן )מהן  הנובעות

 (קיבל דיווח המבטח טרם
  

   

   :ענפים סטטיסטיים

 662,467 738,509 רכב חובה

   

 662,467 738,509 כ ענפים סטטיסטיים"סה

   

   ענפים שאינם סטטיסטיים 

   

 662,467 738,509 כ ענפים סטטיסטיים ושאינם סטטיסטיים"סה

   

   הוצאות עקיפות . 2.א

 20,054 20,054 רכב חובה

   :שה לפרמיה בחסרהפר. 3.א

 0  רכב חובה

   

   כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר"סה

 682,521 758,563 המחושבות לפי הערכה אקטוארית
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 ביטוח בריאות -צהרת אקטואר ה

 

 .תלויות ב הצהרת אקטואר הכוללת חוות דעת בדבר הערכת ההפרשות לתביעות"מצ

 

 זהות האקטואר( הצהרת אקטואר)  -' פרק א

' להעריך את ההפרשות המפורטות בפרק ב"( שומרה: "להלן)מ "נתבקשתי על ידי שומרה חברה לביטוח בע
כפי שמפורט , 31.12.2012ליום "( ההפרשות: "להלן)של שומרה  הכספייםהדוחות  להלן בביטוח בריאות עבור

  .להלן

(. למעט ענף ביטוח חובה)מוניתי לאקטואר ממונה בתחום ביטוח כללי  2005בחודש מרץ . הנני עובד שומרה
אין לי קשר עסקי עם בעל עניין . אינני בעל עניין ואינני מחזיק באמצעי שליטה בשומרה, למיטב ידיעתי

לרבות קשרים עסקיים עם חברה בת של שומרה או עם , בשומרה או עם בן משפחה של בעל עניין בשומרה
 .חברה הקשורה לשומרה

 

 היקף חוות הדעת האקטוארית( הצהרת אקטואר) -' פרק ב

 היקף חוות הדעת האקטוארית.  1

. המבטחהסתמכתי על נתונים אשר הומצאו לי על ידי , לצורך חישוב ההפרשות של המבטח .א
י לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לצורך הערכת ההפרשות לצורכי הדוחות יבקשות

בחנתי את סבירות והלימות הנתונים ובכלל זה השוויתי את הנתונים האמורים לנתוני . הכספיים
 . השנה אליה מתייחס הדוח ולנתוני השנים הקודמות

בחנתי את . שהתקבלו ממקורות מהימנים אחריםבמידת הצורך הסתמכתי בהערכתי גם על נתונים  .ב
 .מידת התאמת הנתונים והרלוונטיות שלהם

וכן השיטות להערכת ההפרשות בענפים המפורטים , ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי .ג
להנחיות ולכללים , וזאת בכפוף להוראות, לפי מיטב שיפוטי המקצועי, להלן נקבעו על ידי

 .להלן' פרק גל 1המפורטים בסעיף 

מבטח מידע בדבר הסדרי של הביטוח משנה המוסמכים על מהגורמים  ביקשתי, לצורך חישוב השייר .ד
. מדיניות התשלום של מבטחי המשנהבעיות בויכולת גביית התביעות , ביטוח המשנה של המבטח

 .ההפרשותעל סמך המידע שנמסר לי את ההשלכות וההשפעות של הסדרי ביטוח המשנה על  בחנתי

 : בחוות דעתי נלקחו בחשבון גם העניינים הבאים .ה

 . אין לחברה עסקים נכנסים –הפרשה שחושבה בגין עסקים נכנסים  (1

לחברה פוליסות משותפות  תת ענף בו, תת ענף תאונות אישיותעבור פרשה שחושבה ה (2
על ידי המבטחים  הוערכה, (בלבד 2000שנערכו עד שנת )שמקורן בביטוחים קבוצתיים 

 .יוהועברה לידי יםהמוביל
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 נתונים המצורפים לפסקת היקף חוות הדעת האקטוארית. 2
 

 2012דצמבר  31ליום  

 ח"אלפי ש 

 שייר ברוטו 

תביעות שאירעו אך טרם )הפרשה לתביעות תלויות . 1.א
וההוצאות ( בין אם אושרו ובין אם לאו, שולמו במלואן

ביעות שעליהן כולל הפרשה לת)מהן  הישירות הנובעות
 (המבטח טרם קיבל דיווח

  

   

   :תת ענף הבריאות תאונות אישיות(. א

 366 2,219 ביטוחי פרט

 78 78          ביטוח קבוצתי

   

 444 2,297 כ תת ענף הבריאות תאונות אישיות"סה

   

 ליישוב התביעות עקיפותהפרשה להוצאות . 2.א
(1)

   

 40 40 ביטוחי פרט

 בוצתיביטוח ק
(2)

 0 0 

   

   הפרשה הנובעת מתנאי חוזה הביטוח  3.א

 0 לא נדרש להצהיר  הפרשה בגין פרמיה בחסר       

   

 כ תביעות תלויות והפרשה לפרמיה בחסר"סה
 המחושבות לפי הערכה אקטוארית

2,337 484 

 
 .ההפרשה להוצאות עקיפות הינה עבור כל שנות החיתום( 1)
 .מכיוון וניהול התביעות אינו מתבצע בחברה וצאות עקיפותלהללא הפרשה ( 2)

 

 .ל לא נמצא בתנאי הפוליסות"הנ -לא בוצעה הפרשה בגין השתתפות ברווחים .  4.א
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 ,שלום רב  

  :מסמכים ומצגים כמפורט להלן, עבודתנו התבססה על נתונים

   Israeli GAAPחשבונאות   הערוכים בהתאם לתקני נרכשתהשל מבוקרים דוחות כספיים  .1

 .דוח כספי ליום העסקה .2

 .הנרכשתפירוט מספרי ואיכותי אודות תיק האשראי של  .3

 תזרימי מזומנים בגין הלוואות ואשראי שוטףית תחז .4

  .החברה באשר לאשראי נדחהשל תחזיות עתידיות  .5

 .מסמכים ומצגים שונים, הסברים .6

 

 

לבצע ) "הרוכשת"או  "מנורה מבטחים: "להלן(  מ"חברת מנורה מבטחים ביטוח בענתבקשנו על ידי  

או  "החברה: "להלן( מ"בע בישראל התעשייה לפיתוח חברהל) PPA(הקצאת מחיר רכישה 

הקצאה זו היא פועל , ידכם-כפי שנמסר לנו על"). יום ההערכה: "להלן( 2012 במרץ 4ליום ) "הנרכשת"

   .חברההרכישת הסכם של יוצא 

מנורה נדרשת , )IFRS-לרבות תקני ה( מנורה מבטחיםהחלות על  בהתאם לדרישות הדיווחיות, לפיכך

  .החברהתחייבויות של הוה רכישת הנכסיםלבצע הקצאת מחיר רכישה בגין  מבטחים
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  ג 

 

  .וז דעת חוות תוצאות עם בקשר הטרחה שכר לקבלת התניות נקבעו לא כי ,נציין עוד

 זיו כי משפט בית י"ע ייקבע בו למקרה פרט כי העבודה ומזמין הולוני ייעוץ האפט זיו בין מוסכם, בנוסף

 מכל, העבודה מזמין כלפי אחריות בכל וניהול ייעוץ האפט זיו תישא לא, בזדון פעלה וניהול ייעוץ האפט

 ולא, זו הצעה פי על שירותים לביצוע הקשור בכל, בנזיקין לרבות, שהיא עילה כל פי ועל שהוא מקור

 בדרך לרבות, וניהול ייעוץ האפט זיו כלפי תביעה או/ו טענה כל מטעמה למי או העבודה למזמין תהיה

 זיו ידי על המוענקים ובשירותים בהתקשרות הניתנים לשירותים הקשור בכל, שלישי צד הודעת של

  .העבודה למזמין וניהול ייעוץ האפט

 של במקרה העבודה מזמין את ותלפצ וניהול ייעוץ האפט זיו של אחריותה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי

 המשפט בית י"ע שייקבע במידה, וניהול ייעוץ האפט זיו מפעולת ישירה כתוצאה לו שייגרמו נזקים

 עם העבודה מזמין י"ע וניהול ייעוץ האפט לזיו ששולמה התמורה על תעלה לא, לעיל לאמור בהתאם

  .זו התקשרות

 עם בקשר משפטיים הליכים לנקוט שלא עצמם על  מקבלים מטה החתומים, לעיל מהאמור לגרוע מבלי

   .אישי באופן, וניהול ייעוץ האפט בזיו העובדים או המנהלים, מהשותפים מי כנגד, זו התקשרות

 משנתיים יאוחר לא להתבצע חייבים בעבודתנו הקשורים משפטיים צעדים שכל עליכם ומוסכם מקובל

 זיו של לכאורה לחובתה עילה שנותנות עובדות, תכםלידיע שבאו שסביר או, לידיעתכם באו שבו מהיום

 הופר לכאורה שבו מהיום שנים שלוש לאחר משפטיים צעדים ינקטו לא מקרה ובכל, וניהול ייעוץ האפט

  .ברשלנות או זדון של אקט התקיים או הסכם

 

  :במסגרת עבודתנו ביצענו את הפעולות הבאות 

  .ידי החברה-לנו על נים והמצגים שנמסרונתוה, קראנו את המסמכים .1

 Barinboimחברת והחברה ועם הנהלת  חברת מנורה מבטחים הנהלתניהלנו שיחות עם  .2

Group Investments.  

 .ערכנו חישובים שונים כמפורט בהמשך עבודה זו .3

  

  . אלא אם צוין אחרת, ח"שכל הסכומים בעבודה זו הם באלפי 

  .לפיכך יתכנו הפרשי עיגול, השתמשנו בגיליון אלקטרוני לצורך ביצוע החישובים בעבודה זו

אין לנו סיבה , י החברה"על נתונים פיננסיים ונתונים אחרים שנמסרו עבעבודה זו קיימת הסתמכות 

שלמים או הוגנים ומשום , להניח שהנתונים הפיננסיים ונתונים אחרים עליהם התבססנו אינם מדויקים

שלמים או הוגנים , אם יתברר שהנתונים והמצגים אינם מדויקים. בלתי תלוי כך לא אימתנו אותם באופן

  .תשתנה הערכת השווי בהתאם
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  ד 

 

שנרכשו נטו בהתאם לשווי הוגן של הנכסים להלן תמצית הממצאים של הקצאת מחיר הרכישה 

  ):ח"שבאלפי (

 

 אלפי ₪  עלות הרכישה

  323,537תמורת הרכישה

   (47,645)בניכוי פקדון 

  275,892תמורת רכישה, נטו

נכסים מזוהים נטו

  230,000מזומן 

    11,556פיקדונות בבנקים

         166נכסים אחרים

     (2,327)פקדונות הציבור

        (394)זכאים ויתרות זכות

תיק אשראי 

    53,648תיק אשראי שוטף 

   (47,645)פקדון צובר ריבית שהתקבל

      1,146זכות  למענק גבייה ראשון 10%

      2,487זכות  למענק גבייה שני 15%

    70,893נכס מס בגין הפסדים להעברה

  319,529סה"כ נכסים מזוהים נטו

   (43,637)הפרש להקצאה נוספת
  

ח בין תמורת "מיליוני ש 43.64 -הפרש בסך של ככי קיים מצאנו , שערכנוהרכישה על פי הקצאת מחיר 

הפסדים להפרש זה ניתן לייחס  ,בין היתר .שנרכשוהנכסים המזוהים נטו יים הכלכלי של והרכישה לשו

בעוד זאת , ח"מיליוני ש 70.9 -בשווי של כמס אשר משקפים לרוכשת נכס ומועברים שנרכשו בעסקה ה

ליתרונה של הרוכשת , כן-וכמו, נצלםל שתוכלה תצפלא  והיאנכס מס בגינם מאחר  היצרלא נרכשת שה

  .בהפעלת מערך גביה יעיל מזה של החברה הנרכשת

 למצגים, למידע אחריותה. ומנציגיה העבודה ממזמין ומצגים הסברים, מידע נקבל עבודתנו במהלך 

 הנתונים של אימות או/ו בדיקה כוללת אינה עבודתנו מסגרת. זה מידע ספקי על הינה ל"הנ ולהסברים

 של דיוקם או שלמותם, לנכונותם אישור תהווה ולא תחשב לא עבודתנו, זאת לאור. כאמור שנקבל

 יגרמו אשר הוצאה או עלות קנז, הפסד לכל אחראים נהיה לא מקרה בשום.  אלינו המועברים הנתונים

 מצד מידע מניעת או מלא ואינו נכון שאינו מידע מסירת, הטעיה, שווא מצג, הונאה ממעשי ודרך אופן בכל

  .לעיל לאמור בכפוף, כאמור מידע על אחרת התבססות כל או, מטעמם מי או/ו העבודה מזמין

 השירותים ביצוע עם בקשר ישישל לצד כלשהו סכום לשלם אחר בהליך או משפטי בהליך ניתבע אם

 שלם  שנידרש או שנוציא הסבירות ההוצאות בכל לשאת העבודה מזמין מתחייב, זה במכתב המפורטים

 בקשר ב"וכיו ומתן משא, משפטיים הליכים מפני התגוננות, מומחים דעת חוות, משפטי וייצוג ייעוץ עבור

 תוך") התגוננות הוצאות: "להלן( זה מכתב יפ על השירותים בשל אחרים הליכים או דרישה, תביעה לכל

  .בזדון פעלה וניהול ייעוץ האפט זיו כי משפט בית י"ע ייקבע אם למעט, יום 30

 ביצוע עם בקשר שלישי לצד כלשהו סכום לשלם נחויב באם, לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי בנוסף

 לשפותנו העבודה מזמין מתחייב, חרא מחייב בהליך או משפטי בהליך, זה במכתב המפורטים השירותים

 האפט זיו כי משפט בית י"ע ייקבע אם למעט, יום 30 תוך מייד, ידינו על שישולם כאמור סכום כל בגין

, נגדנו חוקית עילה הייתה לא כי חלוט ד"פס פי על בדיעבד יתברר בו במקרה. בזדון פעלה וניהול ייעוץ

  .הראשון מהדולר החל לעיל האמורה השיפוי חובת תחול
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  ה 

 

  
הרוכש צריך , כאשר עסקת הרכישה לא עולה לכדי צירוף עסקים IFRS3Rהחשבונאי לתקן בהתאם  

זאת מאחר והרוכש לא יכול , ההוגן של הנכסים נטויחס שוויהם להקצאות את עלות הרכישה בהתאם ל

  .גם לא ברווח הזדמנותי) ראה נספח א(המקובלת  לפרשנותובהתאם  להכיר במוניטין

לן ההקצאה החשבונאית של עודף השווי של הנכסים על התמורה בהתאם לשוויהם ההוגן של הנכסים לה

  :שנרכשו

שווי הוגןאלפי ₪ 

הפרש 

להקצאה

סכום לאחר 

הקצאה

(29,071)    53,648תיק אשראי שוטף   24,577        

      (21,827)  25,818   (47,645)פקדון צובר ריבית שהתקבל

             525      (621)      1,146זכות  למענק גבייה ראשון 10%

          1,139   (1,347)      2,487זכות  למענק גבייה שני 15%

(38,416)    70,893נכס מס בגין הפסדים להעברה  32,477        

(43,637)    80,528סה"כ  36,891          

בהתאם  לרשום נכס מס בגין הפסדים להעברהיישות אוסר על  במיסים על הכנסההדן  IAS12-מאחר ו

ע נקבפי שכ אלא בהתאם לערכו) כלומר הטבת המס המהוונת כתוצאה מחסכון בנטל המס(לערכו ההוגן 

המהווה  ח"שמיליון  53.6נדרשת מנורה לבצע התאמה לערכו של נכס המס בסך של , באותו התקן

  : להלן תחשיב ההתאמה של נכס המס. הפרש שיוכר כרווח

אלפי ש "חפירוט

    32,477 נכס מס בשווי הוגן (לאחר הקצאה)

    86,038נכס מס בהתאם לרישום החשבונאי 

      53,561הפרש שיוכר כרווח
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  ו 

 

העבודה ומבצע המעריכה החברה פרטי העבודה ומבצע המעריכה החברה פרטי   

  :נכללים עסקתי בהן הפעילויות בין

 ;ים כלכליים והערכות שוויביצוע אומדנ •

 ;ופרטיים ממשלתיים גופים עבור כלכליות סוגיות וניתוח תמחור עבודות •

  .מיזוג בתהליכי ויעוץ מניות הנפקת ליווי •

 

 

 

 

,הבברכ             

בכיר שותף, ניסן שמואלי פיני  

 

_    ____________  

 

                                                                                                                     מ"ייעוץ וניהול בע –זיו האפט 

 

 

זיו האפט ייעוץ . זיו האפט רואי חשבון BDOדי שותפי פירמת מ הוקמה על י"זיו האפט יעוץ וניהול בע

העולמית ומספקת שירותי יעוץ וניהול במגוון רחב של נושאים  BDOמ היא חלק מרשת "וניהול בע

בדיקות נאותות , הערכות שווי: לחברה ניסיון עשיר בתחומים הבאים. לחברות הפועלות בתחומים שונים

)Due Diligence - ביצוע אנליזות , הערכות שווי של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, )שבונאיותכלכליות וח

, תוכניות עסקיות, טק והתקשורת-ניתוחים שוטפים של חברות ישראליות ציבוריות בתחום ההיי, כלכליות

כינוס , PFI -ו BOT -ניהול וניתוח פיננסי של פרויקטים בתחום ה, הכנת מצגות למשקיעים פוטנציאלים

, ניהול עסקים וחברות, גיבוש תוכניות הבראה, טיפול בחברות במצוקה, פירוק ומינוי כמנהל מיוחד, נכסים

  .ליווי מיזוגים ופיצולים תכנון עסקאות ועוד

  

  .פיני שמואלי ניסן: מבצע העבודה

  :להלן פרטי השכלתי האקדמית

  ;אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תואר ראשון בכלכלה •

  .הספר לכלכלה על שם איתן ברגלס באוניברסיטת תל אביב בית, תואר שני בכלכלה •

  

  :תפקידים בהם החזקתי

 ;מ"ייעוץ וניהול בע, זיו האפט BDOמנהל תחום מימון חברות בחברת , שותף בכיר •

  ;ניהול מחלקת המחקר והייעוץ של פורסייט •

  .Ernst & Youngניהול מחלקת הייעוץ של  •

  

 



 

  מ"הקצאת עלות הרכישה בגין הבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע | מ"מבטחים ביטוח בע מנורה

  ז 

 

   תוכן עניינים

 1 הרכישה עסקת

 4 ופעילותה הנרכשת החברה

 7 מתודולוגיה

 10 הנרכשת של האשראי תיק ותיאור כספיים דוחות

 15 שנרכשו ולהתחייבויות לנכסים בעסקה התמורה הקצאת

 20 נטו הנכסים של הרכישה עלות פני-על שנרכשו הנכסים שווי עודף יתרת של חוזרת הקצאה
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  1פרק 

  עסקת הרכישה
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   הרכישה עסקת

  – הרכישה עסקת תיאור   – הרכישה עסקת תיאור

פרעו יי] 2011בספטמבר  30 –תקופה בת חמש שנים החל ממועד הסגירה [במהלך תקופת הגבייה  •

 בנרכשתכנגד סכומי גביה שיתקבלו בפועל וישוחררו סכומים לטובת המוכרת מתוך כספי הפקדון 

 .הבגין תיק האשראי של

הנרכשת המוכרת תמשיך לפעול למימוש חלק מנכסי האשראי של  ,מכוח הסכם בין הצדדים להסכם •

שירותי ניהול הגבייה יעשו  .2012בדצמבר  31ותנהל את הליכי הגבייה של תיק האשראי עד ליום 

תוך תקבולי הגביה הוצאות גביה אחריותה של המוכרת אשר תהא זכאית לקבל מועל באופן בלעדי 

כי הרוכשת תהא רשאית לסיים את , עוד הוסכם. שיהיו לה עקב תשלומים לצדדים שלישים בלבד

או חלקו הנרכשת שירותי ניהול הגבייה לפני תום תקופת ניהול הגביה ביחס לכל תיק האשראי של 

 . בכפוף למתן הודעה בכתב למוכרת

ל ויהוו את ועסכומי הגבייה שיגבו בפמ 10%ענק מיוחד של מוכרת הרוכשת תהא זכאית לקבל מהמ •

בפועל ואשר לנרכשת המוגדרת כסכומי הגבייה שישולמו [ של תיק האשראיהשנייה שכבת הגבייה 

 47.645יעלו במצטבר על סכום שכבת הגביה הראשונה של תיק האשראי ועד לסכום נוסף של 

ידי -ל הרוכשת יקוזזו מתשלומי פירעון הפיקדון שישולמו עלסכומי מענק הגבייה ש ].ח"שמיליון 

לרבות במקרים שסכומי הרוכשת תהא זכאית למענק הגבייה , בהתאם להסכם. הרוכשת למוכרים

ידי המוכרת -שייגבו ויהוו את שכבת הגבייה השנייה של תיק האשראי יגבו בפועל על יההגבי

וכלל שיתרת תיק האשראי בייה המוסכמת אם במהלך תקופת ניהול הגביה וכן לאחר תקופת הג[

 ].תימכר ותועבר למוכרת

מהמוכרת מסכומי הגבייה שיגבו בפועל בגין תיק האשראי של  15%הרוכשת תהיה זכאית לקבל  •

מיליון  47.645הפחתת סכום של [ ואשר יעלו במצטבר על סכום שכבת הגבייה הראשונההנרכשת 

ושכבת הגבייה השנייה של תיק ] נכון למועד הסגירההנרכשת מיתרת תיק האשראי של  ח"ש

הינו כל האשראים בניכוי הפרשות לחובות אבודים ומסופקים הנרכשת תיק האשראי של  .האשראי

 .החברהשל 

 

 

 

איי .י'ג.ובי, מ"ניבה פיננסיים בע, מ"י אלפא בע'ג.בי: התקשרו החברות 2011במרץ  29-ביום ה •

 :ןלהל(מ "עם חברת מנורה מבטחים ביטוח בע") המוכרת: "להלן(מ "בע) 1961(השקעות 

לפיתוח התעשייה בחברה ) 100%(למכירת אחזקותיהן  )"הרוכשת"או  "מנורה מבטחים"

ביצוע עסקת המכר של המניות שלאחר כך "). חברה"או ה" הנרכשת:" להלן(מ "בישראל בע

הון המניות ) 100%(יקה הבלעדית של מלוא הנרכשות תהיה מנורה מבטחים הבעלים והמחז

 . החברה המונפק והנפרע של 

איי כי הצדדים להסכם השלימו .י'ג.הודיעה חברת בי") יום ההערכה: "להלן( 2012במרץ  4-ביום ה •

הושלם אחרון התנאים המתלים  2012 בפברואר 28וזאת לאחר שביום  יום את העסקה באותו

 . הרכישהבהסכם 

 ח"שמיליון  65תמורת סך של  מספר נכסים 2012 רפברוא 28-ביום המהנרכשת שה רכהמוכרת  •

בין הנכסים . החברהומנורה מבטחים רכשה מהמוכרת את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של 

 . ות אחרותיוזכו הפסדים להעברה , שנרכשו נכללו אשראים

הינה החברה ידי מנורה מבטחים כנגד מניות -לע מהבהתאם להודעה המיידית התמורה ששול •

שולם כנגד סכום  ח"שמיליון  238-כאשר מתוך סכום זה סך של כ ח"שמיליון  323-סך של כב

יותיה של הנרכשת במועד השלמת העסקה בניכוי סכום כל התחייבוהחברה ה בקופת שהיהמזומן 

ומגן המס בגין החברה תיק האשראי של ן בגי ח"שמיליון  85לאותו מועד וכנגד סכום של 

עמד על בחברה סך תיק האשראי לציבור  2011בדצמבר  31-נציין כי נכון ל .ההפסדים הצבורים

, כן-כמו. 2009בשנת  ח"שמיליוני  375-ו 2010בשנת  ח"שמיליוני  151לעומת  ח"שמיליון  116-כ

 . ח"שמיליון  53.65בסכום של החברה רי תיק האשראי לציבור ליום ההערכה מופיע בספ

מו מתוך התמורה אם וככל למנורה מבטחים תהא זכאית להשבת סכומים ששו ,כפי שהוסכם •

החברה ) 2012במרץ  4(החל ממועד ההשלמה , )תקופת הגבייה(שנים  5שבחלוף תקופה בת 

ה וזאת מכפי שהוא במועד ההשלרה בחבאת מלוא היתרה המאזנית של תיק האשראי תגבה לא 

להבטחת ). הנושא ריבית והצמדה כקבוע בהסכם המכירה( ח"שמיליון  47.6עד סך מצטבר של 

הנושא גם הוא ריבית ( ח"שמיליון  47.6המוכרת הפקידה אצל הרוכשת פקדון בסך של , הסכום

   ).והצמדה
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  הרכישה עסקת

  – הרכישה עסקת תיאור   

 

 

 

  

 

 

 : *ליום ההשלמההנרכשת בהתאם למאזן  חישוב שכבת הגבייה הראשונהלהלן  •

אלפי ₪  חישוב שכבת הגבייה הראשונה

    53,648 תיק האשראי של הבנק ליום ההשלמה

  (47,645) הפחתה

      6,003שכבת הגבייה הראשונה
 

של מנורה מבטחים באשר  תכאמור שכבת הגבייה הראשונה מהווה את החשיפה המקסימאלי •

 .הנרכשתלתיק האשראי של 

 :*של הרוכשת יומענק הגבייה הראשון המקסימאללהלן חישוב שכבת הגבייה השנייה  •

 

אלפי ₪  חישוב שכבת הגבייה השנייה

     6,003 נקודת התחלה

    47,645מקסימום שכבת הגבייה השנייה

10%שיעור המענק המיוחד
       4,765 מענק הגבייה I המקסימלי של הרוכשת

 . ח"שאלפי  4,765תקרת מענק הגבייה הראשון המקסימאלי של מנורה מבטחים הינו  •

 :*של הרוכשת ימענק הגבייה השני המקסימאלו לישיתלהלן חישוב שכבת הגבייה הש •

 

אלפי ₪  חישוב שכבת הגבייה השלישית

128,914 תיק האשראי הכולל לפני הפרשות  

  (53,648) שכבת הגבייה הראשונה והשנייה

    75,266מקסימום שכבת הגבייה השלישית

15%שיעור המענק המיוחד

    11,290מקסימום מענק הגבייה של הרוכשת
  

 . ח"שמיליוני  11.3 התקרת מענק הגבייה השני המקסימאלי של מנורה מבטחים הינ •

  

 הסכומים ללא ריבית והצמדה*
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  2פרק 

 החברה הנרכשת ופעילותה 
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 ופעילותה הנרכשת החברה

 רקע  רקע

 מיליוני 857.5 של סך 31.12.08-ב לבנק המדינה פרעה ש"ביהמ י"ע ההסדר תכנית אישור בעקבות

 את האמור םהסכו מתוך הבנק פרע מועד באותו. באוצר הבנק של הצמיתים הפקדונות מתוך ח"ש

  .ח"ש מיליוני 304.5 של בסך ישראל לבנק האשראי קו יתרת

 ממשלת מטעם בעיתונות הודעה הממשלתיות החברות רשות 6.4.09 ביום פרסמה ,זאת במסגרת

 שנקבע המועד. לרשות לפנות רשאים הבנק של המונפק ההון מלוא ברכישת המעוניינים לפיה, ישראל

   .21.5.09 הוא נייניםהמתע י"ע הפניות להגשת בהודעה

חברה נכדה של (מ "אי אלפא בע.י'ג.אי באמצעות בי.י'ג.חברת בי שלימהה 2009בדצמבר  22ביום 

  . ח"שמיליון  573.1מלוא הון המניות המונפק והנפרע של הבנק בתמורה לסך של  רכישת את) החברה

למעט במקרים , לאחריהוהן  2008ביולי  31שהסתיימה ביום  Run-Off-הן בתקופתה של תוכנית ה

נמנע הבנק מהעמדת אשראים חדשים אך המשיך במימוש תיק האשראי של הבנק , חריגים ובודדים

ידי המשך גבייה של -ידי מכירה של תיק האשראי של הבנק או חלקים ממנו ובין על-וזאת בין על

  .האשראים הקיימים

ימוש תיק האשראי של הבנק נכון למועד השלמת העסקה עיקר פעילותה של הנרכשת מתמצה במ

אי במהלך .י'ג.בהתאם לדוחות הכספיים של חברת בי. הקיים תוך צמצום העלויות התפעוליות של הבנק

וממועד רכישת  2010בדצמבר  31מתיק האשראי של הבנק ביחס ליום  18%-מומש כ 2011שנת 

  .מתיק האשראי של הבנק 65%-הבנק מומש כ

שונה במהלך הרבעון השלישי , שנים ממועד פקיעת רישיון הבנק 3וף בשולי הדברים נציין כי לאחר חל

  . מ"החברה לפיתוח התעשייה בישראל בע –ת "בל-שמו של הבנק ל, 2011של 

 

 ההתאגדחברה פרטית המוגבלת בערבות אשר  יתהה") הבנק: "להלן(מ "בעהבנק לפיתוח התעשייה  

 כלכליים-ציבוריים וגורמים הגדולים הבנקים תשלוש בשיתוף, מוגבל ןבעירבו כחברה 1957 בשנת

  . ישראל במדינת בתעשייה ההשקעות את לקדם במטרה

- ה שנות שבסוף כך, בהדרגה פעילותו את הרחיב הוא ומאז מסחרי בנק ןרישיו לבנק ניתן 1989 בשנת

 היה 2001 בשנת. מסחרית בנקאות של השירותים מספקטרום גדול חלק ללקוחותיו סיפק הוא 90

  . הישראלית הבנקאות במערכת בגודלו השביעי הבנק ההתעשיי לפיתוח בנקה

 את למכור הבנק בידי עלה שלא לאחר, 27.2.03 ביוםו חמורים נזילות לקשיי הבנק נקלע, 2002 בשנת

 את לאמץ הבנק דירקטוריון החליט, קצר זמן ותוך אחת כמקשה שלו וההתחייבויות הנכסים תיק

 של האשראי נכסי של מבוקר מימוש תהליך עמד שבמרכזה -RUN-OFFה תכנית של עקרונותיה

    .ופעילויות אדם כוח צמצום תוך, הבנק

 הארכת את) הכלכלי החברתי הקבינט( וכלכלה חברה לענייני השרים ועדת אישרה 10.10.05 ביום

 .31.7.08-ל עד הבנק של RUN-OFF-ה תכנית

 הבנק של הבנק ןרישיו, השאר בין לפיה, ישראל קבנ נגיד הודעת לבנק נמסרה 29.1.06 מיום במכתב

 במכתב לאמור בהתאם וזאת הבנק של" הבנק ןרישיו" פקע 1.8.08 ביום .1.8.08 מיום החל יבוטל

 זאת עם רשאי הבנק. בנקאי תאגיד מלהיות חדל והבנק, 29.1.06 מיום ישראל בנק נגיד של ל"הנ

   .ןהרישיו פקיעת מאז שנים שלוש של קופהלת משמו כחלק" בנק" במילה שימוש ולעשות להמשיך

 לחוק 350 סעיף לפי, והסדר פשרהתכנית  יפו א"בת המחוזי ש"ביהמ אישר  2008בנובמבר  24ביום 

 מניות מרבית למכירת מתווה עמד במרכזה אשר, מניותיו לבעלי הבנק בין 1999-ט"התשנ החברות

 רשות על הוחלט כי ,ההסדר בתכנית כללהנ למתווה בהתאם"). הסדר תכנית(" יתרתן ופדיון הבנק

 יקבע אשר הבנק למניות רוכש לאיתור, ההסדר תכנית אישור בעקבות, לפעול הממשלתיות החברות

 .הממשלתיות החברות רשות י"ע שינוהל המכירה הליך באמצעות
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  ופעילותה הנרכשת החברה

  רקע   

 
 151לעומת  ח"שמיליון  116-עמד על כשת בנרכסך תיק האשראי לציבור  2011בדצמבר  31-נכון ל 

ואילו ליום ההערכה תיק האשראי הינו  2009בשנת  ח"שמיליוני  375-ו 2010בשנת  ח"שמיליוני 

  .ח"שמיליון  53.65

  : 2010-2011בשנים ידי הנרכשת והמוכרת -עלהמרכזיים שבוצעו הגבייה  להלן מאמצי

מיליון  79-בסך של כ ןלפירעובהסכם עם לווה החברה  ההתקשר 2010 בפברואר 15ביום  •

אשר נפרע בפועל ) לאותו מועדהחברה מתיק האשראי של  23%-הלוואה היוותה כ( ח"ש

 .2010 פברוארבסוף חודש 

' לצד ג נרכשתהה תלפיו המח' עם צד גבהסכם  החברה ההתקשר 2010ביוני  30-ביום ה •

 מסולקתמסוים וזאת בתמורה השווה לסך היתרה הבלתי  והוללו יד-על הועמדוהלוואות אשר 

ליום החתימה על חות נמההלוואות היתרת . ליום השלמת העסקהחות נמהלוואות השל ה

  . 2010 באוגוסט 24העסקה הושלמה ביום  .ח"שמיליון  81-ההסכם הייתה כ
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  מתודולוגיה

  כללי   הגדרות

הסכום שבו ניתן להחליף את הנכס בעסקה שבתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר  –הוגן של נכס שווי 

  .הפועלים באופן מושכל, מרצון

  .פחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך חייו השימושיים-ההקצאה השיטתית של הסכום בר –הפחתה 

    זמין לשימוש הישות  תקופת הזמן שלאורכה הנכס חזוי להיות) א( –אורך חיים שימושיים 

  . החזויות לנבוע לישות מהנכס, מספר יחידות תפוקה או יחידות דומות) ב(                              או

  הרכישה עלות ייחוס

הנרכשת שהמוכרים רכשו חלק מנכסי לאחר הנרכשת מהון המניות של  100%מנורה מבטחים רכשה 

לא התרחש צירוף עסקים ולפיכך  ,כאמור .ליום השלמת העסקה של הנרכשתיה תיומהתחייבוחלק ונטלו 

בסיס ערכי - תוקצה לנכסים האינדיווידואליים הניתנים לזיהוי ולהתחייבויות עלת הנכסים קבוצהעלות של 

  .עסקה  או אירוע מסוג זה לא יוצרים מוניטין. השווי ההוגן היחסיים שלהם במועד הרכישה

  :נרכשו נכללו הרכיבים הבאיםהנכסים שבמסגרת 

  ..בבנק הנרכשתנטו בספרי מזומן . 1

  הנרכשתתיק האשראי של . 2

  .נרכשתלהעברה של ה םהפירותייהפסדים . 3

  . כפי שהוזכר לעיל, פוטנציאל לרווח נוסף הנובע מגבייה של תיק האשראי. 4

 . ליום ההשלמה) חייבים וזכאים(סעיפי הון חוזר . 5

  . יד המוכרת-רת התחייבות שניטלו נכלל הפיקדון שניתן למנורה מבטחים עלבמסג 

 
העוסק בצירופי  IFRS 3Rהקצאת עלות הרכישה נעשתה בהתאם להנחיות תקן בינלאומי מספר 

הדן  IAS39במיסים על ההכנסה ותקן בינלאומי העוסק  IAS 12עסקים וכן על תקן בינלאומי מספר 

  . ננסייםבמדידת מכשירים פי

ידי המוכרת עסקה זו אינה עולה להגדרה של צירוף -ידי הרוכשת והן על-בהתאם לפרשנות שאומצה על

מאחר לרוכשת ו ולא עבר ומרבית ההטבות זאת מאחר ומרבית הסיכון IFRS3R-ל בהתאםעסקים 

  . 1שהנכסים שרכשה מנורה מבטחים והתחייבות שנטלה בהתאם להסכם אינם מהווים עסק

הינו מערכת משולבת של פעילויות ונכסים שניתן להפעילה ולנהל ) Business( עסקתקן בהתאם ל

עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות באופן ישיר , אותה במטרה לספק תשואה בצורת דיבידנדים

  .חברים או משתתפים, למשקיעים או לבעלים אחרים

שבהם הרוכש משיג , סקה או אירוע אחרהינו ע) Business Combination( צירוף עסקים, כן-כמו

  . או על מספר עסקים, דאח עסקשליטה על 

כאשר הרכישה של נכס או קבוצה של נכסים לא מהווים עסק על הרוכש  IFRS3Rבהתאם לתקן 

כולל אותם נכסים (הניתנים לזיהוי שנרכשו  םלזהות את הנכסים והתחייבויות האינדיבידואליי

שנקבעו בתקן , ואת הקריטריונים להכרה בהם, סים בלתי מוחשייםשמקיימים את ההגדרה של נכ

העלות של . ויכיר בהם, ואת ההתחייבויות שניטלו) נכסים בלתי מוחשיים 38חשבונות בינלאומי 

בסיס ערכי השווי -הניתנים לזיהוי ולהתחייבויות עלתוקצה לנכסים האינדיווידואליים  הקבוצה

  . עסקה  או אירוע מסוג זה לא יוצרים מוניטין. ההוגן היחסיים שלהם במועד הרכישה

                                                 

החזרים /כך שיש לה את היכולת להשפיע על תשואות, כי ישות מוגדר כשולטת בישות אחרת כאשר היא חשופה או שהינה בעלת הזכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממערבותה במוחזקת) דוחות כספיים מאוחדים( IFRS10כך למשל קובע   1
  . יכך מאחר ומנורה מבטחים אינה חשופה לעיקר התשואות המשתנות כתוצאה ממערבותה היא אינה שולטתלפ. אלו באמצעות כוח על המוחזקת
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  מתודולוגיה

  הנרכשתשל שנרכשו נכס המס בגין  הפסדים הפירותיים להעברה חישוב    הבנק הנרכשת והפקדון שכנגדוחישוב שוויו ההוגן של תיק האשראי של 

: מאשראי ללקוחות משני סוגים מורכב נרכשתהתיק האשראי השוטף של , כפי שיתואר בפרק הבא

ובעיקר בעלי , ואילו הסוג השני הינו חייבים אחרים, האחד הוא קיבוצים ואגודות שיתופיות חקלאיות

  .ן אחרים"ואשר ניתן לצורך רכישת משרדים או נכסי נדל, מקצועות חופשיים

גביית האשראי  קצבאשר צפוי להיפרע עם , כנגד תיק האשראי העמידה המוכרת פקדון נושא ריבית

  .על ידי הרוכשתהחברה מלקוחות 

אשר למיטב הערכתנו אף משקפת ריבית בתנאי שוק לסוג , שני רכיבים אלו נושאים ריבית בשיעור זהה

ליום הנרכשת בהתאם לערכו בספרי הנרכשת נו את תיק האשראי של הותר ,לפיכך. הלוואות זה

  . שכנגד רשמנו בהתאם לערכו בהסכם הרכישה לשערכו ואילו את הפקדון הסגירה 

  של זכויות למענקי גבייהההוגן ם חישוב שווי

בהתאם להסכם המכירה נקבע כי מנורה מבטחים תהא זכאית לקבל מהמוכרת , 5כפי שיתואר בפרק 

מסכומי הגביה שיגבו בפועל ויהוו את שכבת הגביה השניה של תיק  10%מענק מיוחד בשיעור של 

 - לתקופה של כנקבע כי מנורה מבטחים תישא בעלויות הגבייה  כן. )מענק גביה ראשון –לן לה(האשראי 

, התזרימים שהוונו על ידנו חושבו בהתאם למענק החודשי הצפוי בגין גביית האשראי השוטף. שנים 5

מתאים  משקף לדעתנו שיעור ריביתשיעור ההיוון שנעשה בו שימוש  .בניכוי עלויות הגביה החזויות

  ).5ראה פירוט בפרק ( הלוואות מסוג זהל

 מסכומי הגביה שיגבו 15%לקבל  תהיה זכאית מנורה מבטחיםבהתאם להסכם המכירה נקבע כי עוד 

ואשר יעלו במצטבר על סכום שכבות הגביה הראשונה  נרכשתהשל השוטף האשראי בפועל בגין תיק 

מענק  –להלן (נרכשת הק החובות הנדחים של סכומים שיגבו בגין תילרבות , יה של תיק האשראייוהשנ

התזרימים שהוונו על ידנו חושבו בהתאם למענק החודשי הצפוי בגין גביית האשראי השוטף  .)גביה שני

לדעתנו פים משקשיעורי ההיוון שנעשה בהם שימוש . גביית החובות הנדחים המענקים החזויים בגיןעל ו

  ).5ראה פירוט בפרק (וג זה מתאימים להלוואות מס ריבית ישיעור

  

   

 

כאשר קיימת בנרכשת  ,החל על צירופי עסקים ולא על עסקה מעין זו IFRS3R-אמור בהתאם לכ

הרוכש יטפל בהשפעות המס הפוטנציאליות של הפרשים זמניים ושל , הפסדי מס הניתנים להעברה

ים במועד הרכישה או שקיימ, תנרכשהשל ) carry forwards(זיכויים לצורך מס שהועברו קדימה 

  . הדן במיסים על הכנסה IAS12-שנוצרים כתוצאה מהרכישה בהתאם ל

 נוצלו שטרם מס לצורכי הפסדים של קדימה ההעברה בגין יוכר נדחים מסים נכס IAS12-בהתאם ל

 את לנצל יהיה ניתן שכנגדה עתידית חייבת הכנסה שתהיה שצפוי במידה, נוצלו שטרם מס וזיכויי

   .נוצלו שטרם המס זיכויי ואת נוצלו שטרם מס ורכילצ ההפסדים

 במהלך לחול החזויים המס שיעורי לפי ימדדו נדחים מסים והתחייבויות נדחים מסים נכסי, כן-כמו

 אשר) המס חוקי ועל( המס שיעורי על בהתבסס, ההתחייבות תסולק או הנכס ימומש שבה התקופה

 להוון איןעוד קובע תקן זה כי  .הדיווח תקופת לסוף עד, למעשה הושלמה חקיקתם אשר או נחקקו

  .נדחים מסים והתחייבויות נדחים מסים נכסי

כחלק מהתנאים , בהתאם למידע שקיבלנו מהנהלת מנורה מבטחים וכפי שמצויין במסגרת ההסכם

עסקת הרכישה היתה מותנת בקבלת אישור בכתב של רשות המיסים הכולל אפשרות , המתלים החוזה

במסגרת עסקת , לפיכך. עם ההכנסות של הרוכשתהנרכשת ת כל ההפסדים לצורכי של מס של לקזז א

הרוכשת תוכל לנצל את הפסדים הללו , יחד עם זאת. הרכישה נוצר לרוכשת נכס מס בגין הפסדים אלו

נמוך מערכו  ולפיכך שוויו ההוגן של נכס המס )שנים 5לכל הפחות במשך (בהתאם לפקודת מס הכנסה 

התואמת את (שאימצה הרוכשת המקובלת בהתאם לפרקטיקה ). שכאמור אינו מהוון(החשבונאי 

בשלב ההקצאה הראשוני יוצג נכס המס לפי ערכו ) ראה נספח א – IFRS3Rלתקן  EYהפרשנות של 

נוספת לערכו החשבונאי ותיצור רווח בגין  נורה תבוצע הקצאהמולאחר מכן ) שוויו ההוגן(המהוון 

  . התאמה זו

לצורך חישוב השווי ההוגן של נכס המס יהוון החיסכון בנטל המס במהלך תקופת הניצול בהתאם 

בתי השקעות וחברות ביטוח הפועלות בענף זה מאחר ומנורה ( של החוב משתתף שוקלשיעור היוון 

  ). סדים להעברה עם ההכנסות החייבות מהפעילות העסקית שלהיכולה לקזז את ההפ
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  4פרק 

 הנרכשתים ותיאור תיק האשראי של דוחות כספי
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  הנרכשתותיאור תיק האשראי שבידי  כספיים דוחות

   דוח על המצב הכספי   דוח רווח והפסד

ברביעי ולתקופה שנסתיימה  2011-ו 2009,2010שנים המאוחדים ל חברהה ח רווח והפסד של"דולהלן 

  ) :ח"שבאלפי  (2012במרץ 

 

FY2009FY2010FY20111-2/2012 אלפי ₪

           99   29,775     43,784     40,100רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחומ"ס

          (24)    (7,817)     21,918     26,200קיטון (גידול) בהפרשה לחומ"ס

           75   21,958     65,702     66,300רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחומ"ס

165.3%150.1%73.7%75.8%שיעור רווח גולמי

             9        303          423          500עמלות תפעוליות

          128        937       2,109     11,800רווחים מהשקעות במניות

          -         -          288       1,900הכנסות אחרות

          137     1,240       2,820     14,200סה"כ הכנסות תפעוליות ואחרות

          (73)       (233)      (1,399)      (2,300)אחזקה ופחת בניניים וציוד

          -         (97)      (1,364)      (2,000)פרישת עובדים

    (1,340)      (7,344)    (16,100)משכורות והוצאות נלוות

      (1,729)  (17,893)    (10,899)    (10,500)הוצאות אחרות

      (1,802)  (19,563)    (21,006)    (30,900)סה"כ הוצאות תפעוליות ואחרות

      (1,590)     3,635     47,516     49,600רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

      (3,602)       (998)       3,260       4,500הכנסות (הוצאות) מיסים

      (5,192)     2,637     50,776     54,100רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים

הכנסה בגין הפרשי שער על מב"כ המסווגות 

   -               -           2,106        3,000       חשבונאית כהתחייבות

          14            34           -רווח הון נטו

      (5,192)     2,651     52,916     57,100רווח נקי 
 

ח מאשראי "מיליוני ש 11.5 -מתוכו כ, ח"מיליון ש 29.78 -היה כ 2011לשנת  רווח מפעולות מימון

ח מריבית שנגבתה בגין חובות "מיליוני ש 14.5 -ח מפקדונות בבנקים וכ"מיליוני ש 4.8 -כ, לציבור

  .בעייתיים

דירקטוריון משכר חברי , ח"מיליוני ש 13.6מדמי ניהול לחברה האם בסך נובעות בעיקר  הוצאות אחרות

 ח"מיליוני ש 1.9 -משירותים מקצועיים בך כ, ח"מיליוני ש 1.7 -בסך כ

  

  ) :ח"שבאלפי  ( וליום ההערכה 2011 -ו 2010בדצמבר  31ליום  של הנרכשת המאוחדיםניה מאזלהלן  

31.12.201031.12.201104.03.2012 אלפי ₪

     230,000מזומן

      11,556     174,986            172,159פיקדונות בבנקים

            -        7,664               3,833ניירות ערך

      53,648     120,509            154,563אשראי לציבור נטו

           166        6,511               9,604חייבים ונכסים אחרים

      65,370     309,670            340,159סה"כ נכסים

           492        1,164               3,451פקדונות לפי דרישה

        1,835        1,953               2,327פקדונות לזמן קצוב ואחרים

               1,260פיקדונות בתוכניות חיסכון

        2,327        3,117               7,038סה"כ פיקדונות הציבור

            -            -               6,473עודף עתודה לפנסיה ופיצויי פרישה על הייעודה

            -            -               2,656הפרשה לחופשה ולימי מחלה שלא נוצלו

            -             80                  101יתרות זכות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

             44            -                   -צד קשור

           350        8,632               4,693 זכאים ויתרות זכות

        2,721      11,829              20,961סה"כ התחייבויות

     292,649     297,841            319,198הון עצמי

     295,370     309,670            340,159סה"כ התחייבויות והון עצמי
  

מיליוני  34-ח פחתה בכ"מיליוני ש 154.5 -על כ 2010שעמדה בשנת , כי יתרת האשראיניתן להבחין 

  .בהתאם להתקדמות הגבייה מהלקוחותוזאת , סעיף זהמיתרת  22% -שהם כ, 2011ח בשנת "ש

לנכסים  בעסקה תמורההקצאת ה – 5 פרק ראה נא, המאזן והתחייבויות נכסי אודות נוסף לפירוט
  .ולהתחייבויות שנרכשו
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  בידי הנרכשתותיאור תיק האשראי ש כספיים דוחות

  הנרכשתתיאור תיק האשראי של    תיאור תיק האשראי של הנרכשת

  : בהתאם לסוג ההצמדה₪ להלן פירוט האשראי לאחרים באלפי 

 

 תמהיל אלפי ₪ פירוט

55%    15,399ש"ח צמוד רגיל

0%         113רגיל $

40%    11,158יין + ריבית 5%

5%      1,459ש"ח ל.צ רגיל

 100% 28,129    סה"כ

  

  ):₪באלפי (גובה האשראי לבהתאם ₪ להלן פירוט האשראי לאחרים באלפי 

סך החובאלפי ₪ 

חוב 

מצטבר

מספר 

לווים

אחוז מסך 

הלוואות

אחוז 

מצטבר

23%23% 18 6,527 6,527עד 1 מיליון ₪

26%49% 5 13,733 7,206עד2 מיליון ₪

12%60% 1 16,971 3,238עד 5 מיליון ₪

40%100% 1 28,129 11,158עד 12 מיליון ₪

  100% 25 28,129סה"כ

  

  ):ח"שאלפי (ליום השלמת העסקה  חברההלהלן תיק האשראי של  

אלפי ₪  פירוט תיק האשראי של הבנק

         55,823 תיק אשראי שוטף 

         73,090 חובות נדחים והפרשות נוספות של קיבוצים

        (75,265) הפרשה לחובות מסופקים

          53,648תיק אשראי נטו 4.3.2012
   

  

יבוצים ואגודות שיתופיותאשראי לק: יותעיקרניתן לחלק לשתי קבוצות  הנרכשתתיק האשראי של את 

  .ואשראי לאחרים )חים"אגש(

 אלפי ₪ 

אשראי 

הפרשהברוטו

אשראי 

נטו

% אשראי 

ברוטו

 %

הפרשה

% אשראי 

נטו

25,519( 73,090 )   98,610 קיבוצים ואגש"חים  76%97%48%

28,129  ( 2,175 )   30,304 אחרים  24%3%52%

53,648  (75,265) 128,914סה"כ  100%100%100%
  

) הנרכשתמאשראי ברוטו של  76%-כ(חים "הינו לקיבוצים ואגשמהטבלה ניתן לראות כי רוב האשראי 

להם  ההעניק הנרכשתהכולל בין היתר אשראי לבעלי מקצוע חופשיים אשר (ואילו האשראי לאחרים 

  .האחוזים 24מהווה את יתרת  )ן"נכסי נדל הלוואות לצורך רכישת

הינם חברהה לקוחות מבין עיקריה סקטורכאמור לעיל ה –חים "באשר לאשראי לקיבוצים ולאגש

מחובותיהם חלק נדחו, הבנקים כלל מול החובות הסדר ובמסגרת לקשיים נקלעו מאלו חלק. הקיבוצים

וב הנדחה נכון למועד השלמת העסקה לקיבוצים הינו הח .ריבית או קרן תשלומי וללא פירעון מועד ללא

 . ח"שמיליון  71.8

חובות כי תפיסה מתוך, הקיבוצים של הנדחים החובות מכלל 100% להפריש הייתה החברה מדיניות

 ).אחר או זה במאורע בתלות כ"בד( נמוך גבייה סיכוי בעלי הינם אלה
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  רכשתבידי הנותיאור תיק האשראי ש כספייםדוחות 

  תיאור תיק האשראי של הנרכשת   תיאור תיק האשראי של הנרכשת

  ):₪באלפי (חים בהתאם למועד סיום הלוואה "להלן פירוט האשראי השוטף לקיבוצים ולאגש

  

שנה

מספר 

הלוואות

סכום 

%הלוואות

20121 2 0%

201322 14,471 57%

20171 777 3%

20192 1,687 7%

20209 7,403 29%

20231 772 3%

20271 372 1%

  100% 25,484 37סה"כ

  

  

 

  ):₪באלפי (בהתאם לגובה האשראי  חים"טף לקיבוצים ולאגשהשולהלן פירוט האשראי 

 

סך החובאלפי ₪ 

חוב 

מצטבר

מספר 

לווים

אחוז מסך 

הלוואות

אחוז 

מצטבר

45%45% 29 11,478 11,478עד 1 מיליון ₪

36%81% 6 20,720 9,242עד2 מיליון ₪

19%100% 2 25,485 4,765עד 5 מיליון ₪

100% 37 25,485סה"כ
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  תיאור תיק האשראי של הנרכשת   

  :₪להלן ניתוח החוב הנדחה של הנרכשת ליום הרכישה באלפי  

  

סך החובאלפי ₪ 

חוב 

מצטבר

מספר 

הלוואות

אחוז מסך 

הלוואות

אחוז 

מצטבר

16%16% 11 11,772 11,772עד 5 מיליון ₪ 

16%32% 2 23,020 11,248עד 10 מיליון ₪ 

19%51% 1 36,797 13,777עד 15מיליון ₪ 

49%100% 2 71,813 35,016עד 20 מיליון ₪ 

100% 16 71,813סה"כ
  

  

  

 



 

 31.12.2011  הקצאת התמורה בעסקה לנכסים ולהתחייבויות שנרכשו :5פרק 
  מ"מנורה מבטחים ביטוח בע

15  

 

  5פרק 

לנכסים ולהתחייבויות  בעסקה תמורההקצאת ה
  שנרכשו
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 התמורה בעסקה לנכסים ולהתחייבויות שנרכשו הקצאת

 נכסים מזוהים נטו
 הרכישה מודל 

בהתאם . ח"שמיליון  230יתרת המזומן ליום השלמת העסקה הינו  –ופקדונות בבנקים  ןמזומ .2

 3,809-המורכב מ, ח"שאלפי  11,556סך הפקדונות בבנקים הינו  2012במרץ  4למאזן ליום 

אלפי  8,625ח ופקדונות בנקאיים בסך של "מזומן במט ח"שאלפי  122, ח"מזומן בש ח"ש אלפי

 .אמה מאחר והוא מוצג בשווי הוגןתלרכיב זה לא בוצעה ה. ח"ש

להם לא בוצעה , ח"שאלפי  166חייבים נוספים בסך של  נרכשתהבספרי  –נכסים אחרים  .3

 .מאחר והם מוצגים בשווי הוגן התאמה לשווי

, ח"ש פיאל 2,327פקדונות בסך של הנרכשת ביום השלמת העסקה בספרי  –פקדונות הציבור  .4

הינם פקדונות לזמן  ח"שאלפי  1,835-הינם פקדונות לפי דרישה ו ח"שאלפי  492מתוכם כאשר 

 .בשווי הוגן יםמוצגהם מאחר ולפקדונות אלו לא בוצעה התאמה לשווי . קצוב

 44כאשר  ח"שאלפי  394יתרת הזכאים האחרים ליום השלמת העסקה הינה  –ם אחרים זכאי .5

ליתרה זו לא  . הינה יתרת זכאים אחרים ח"שאלפי  350-לצד קשור והנרכשת הינו חוב של 

 . מוצגת בהתאם לערכה ההוגןבוצעה התאמה מאחר ולהערכתנו יתרה זו 

 

 
   : ח"שאת הנכסים והתחייבויות שנרכשו באלפי המתאר את התמורה ו, להלן מודל הרכישה

 

 ביאור אלפי ₪  עלות הרכישה

            1  323,537תמורת הרכישה

            1   (47,645)בניכוי פקדון 

  275,892תמורת רכישה, נטו

נכסים מזוהים נטו

            2  230,000מזומן 

            2    11,556פיקדונות בבנקים

            3         166נכסים אחרים

            4     (2,327)פקדונות הציבור

            5        (394)זכאים ויתרות זכות

תיק אשראי 

            6    53,648תיק אשראי שוטף 

            6   (47,645)פקדון צובר ריבית שהתקבל

            7      1,146זכות  למענק גבייה ראשון 10%

            8      2,487זכות  למענק גבייה שני 15%

            9    70,893נכס מס בגין הפסדים להעברה

  319,529סה"כ נכסים מזוהים נטו

   (43,637)הפרש להקצאה נוספת
  

לאחר קבלת האישור  וזאת[ במרץ 4ביום , המוכרתשל בהתאם להודעה המיידית  - תמורת הרכישה. 1

, לנרכשתמבטחים למיזוג בין מנורה מרשות המס לרולינג שהוגש בין היתר לצורך אישור רשות המס 

מנורה מבטחים שילמה למוכרת סכום ] וניצול ההפסדים 2010 שנת עד נרכשתל סופיות שומות אישורל

 בסך פקדוןמזומן שמהווה  מהמוכרת קיבלה וכנגדם .חברההכנגד מניות  ח"שמיליון  323.54של 

 איה נטו הרכישה מורתת, לפיכך; החברה מלקוחות האשראי גביית להבטחת ח"ש מיליון 47.65

  . ח"ש מיליון 275.89
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 קצאת התמורה בעסקה לנכסים ולהתחייבויות שנרכשוה

 מזוהים נטו נכסים   מזוהים נטו נכסים

  שווי הזכות למענק גביה ראשון. 7

נקבע כי מנורה מבטחים תהא זכאית לקבל מהמוכרת מענק מיוחד בשיעור , בהתאם להסכם המכירה

 - 1ראה פרק (יק האשראי מסכומי הגביה שיגבו בפועל ויהוו את שכבת הגביה השניה של ת 10%של 

הסתמכנו על תחזית הגביה של , לצורך קביעת התזרים הצפוי בגין מענקים אלו). תיאור עסקת הרכישה

  .מנורה מבטחיםמ תיק האשראי השוטף כפי שנתקבל

ועד   2012בדצמבר  31יה החל מיום יכי מנורה מבטחים תישא בעלויות הגב, עוד בהתאם להסכם נקבע

והשנתיות להלן פירוט אומדן עלויות הגביה החודשיות ). 2017במרץ  4-כלומר ה(ום הסגירה שנים מי 5

  : כפי שהתקבלה ממנורה מבטחים

  

מרכיב (אלפי ₪ )

עלויות 

חודשיות

עלויות 

שנתיות

 100.0 8.3ניהול תיק האשראי הסדיר 

 80.0 6.7מזכירות ותפעול אשראי 

 150.0 12.5כספים 

 130.0 10.8שירותי ארכיב ותשלום למטה הסדר הקיבוצים

 142.0 11.8מחשוב

 240.0 20.0עלויות תקורה נוספות

 842.0 70.2סה"כ
 

בניכוי , מענק החודשי הצפוי בגין גביית האשראי השוטףחושבו בהתאם להוונו על ידנו שהתזרימים 

  .עלויות הגביה

שיעור , 4.5%ק הגביה עשינו שימוש בשיעור ריבית של לצורך היוון תזרים המזומנים החזוי בגין מענ

 ואשר משקף לדעתנו שיעור ריבית, המוכרתזהה לזה שנושאים תיק האשראי והפקדון שהתקבל מ

  .מסוג זהלהלוואות  מהמתאי

 

  שווי הוגן תיק האשראי ופקדון נושא ריבית. 6 

יק האשראי מורכב מאשראי לקיבוצים ת, 4וכפי שתואר בפרק מנורה מבטחים כפי שנמסר לנו מהנהלת 

ומאשראי לחייבים אחרים שניתן לבעלי מקצועות חופשיים לצורך רכישת משרדים או נכסי , חים"ולאגש

  .ן אחרים"נדל

אשראי זו אינו בעל סיכון מהותי בין היתר לאור העובדה שכנגדו , מנורה מבטחים חברההלהערכת  

  . קיימות משכנתאות וערבויות

אשר , ח על ידי המוכרת"אלפי ש 47,645כנגד תיק האשראי הועמד כאמור פקדון נושא ריבית בסך 

  .יפרע בהתאם להתקדמות גביית האשראי על ידי הרוכשת

, ריבית שוקלהערכתנו המשקפת  4.5%תיק האשראי והפקדון נושאים שניהם ריבית בסך ומאחר 

בספרי החברה ובהסכם הרכישה ערכם דומה לאלה  רכיבים נכסים מזוהיםשל להערכתנו ערכם הכלכלי 

  .ולפיכך לא ביצענו התאמה בגינם
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  שנרכשו ולהתחייבויות לנכסים בעסקה התמורה הקצאת

 מזוהים נטו נכסים   מזוהים נטו נכסים

  נכס המס. 9

של הנרכשת נצברים ההפסדים פירותיים את  במסגרת עסקת רכישת הנכסים רכשה מנורה מבטחים 

 :להלן אופן חישוב נכס המס בגין הפסדים אלו. לצרכי מס

 ביאור אלפי ₪  נכס מס בגין הפסדים להעברה

            1  344,299סך הפסדים פירותיים להעברה

            2             6שנות ניצול בהתאם לרולינג שאושר במ"ה

           5.8%3שיעור היוון מתאים

            25%4שיעור המס

    70,893שווי נכס המס
  

  
אשר לא נוצר , ח"מיליוני ש 344.3 -סך ההפסדים הנצברים שנרכשו על ידי מנורה מבטחים הוא כ .1

ינבעו רווחים לחברה מפני שעד מועד הרכישה לא ניתן היה לצפות כי  ,הנרכשתבגינם נכס בספרי 

  .מהם ניתן יהיה לקזזם

נקבע כי יותר לה לקזז , ברולינג שקיבלה מנורה מבטחים מרשויות המס בעקבות עסקת הרכישה .2

 שנים 5-ובלבד שתעשה זאת על פני תקופה שלא תפחת מ, את ההפסדים האמורים מרווחיה

 : כדלקמן, ח103סעיף  ובהתאם לפקודת מס הכנסה

 ושניתן המיזוג למועד עד טתקול לחברה או מעבירה חברהל שהיה 28 בסעיף כאמור הפסד") א(

 המס משנת החל הקולטת החברה של הכנסתה כנגד לקיזוז יותר, הבאות לשנים להעברה

 כל מסך 20% על העולה סכום כאמור לקיזוז יותר לא מס שנת שבכל בלבדו, המיזוג שלאחר

 של החייבת מהכנסתה 50% על או הקולטת והחברה המעבירות החברות של ההפסדים

 .שביניהם הנמוך לפי הכל, קודמות משנים ההפסד קיזוז לפני מס שנת באותה טתהקול החברה

 בשל שנה באותה לקזזו היה ניתן שלא בו כאמור הפסד, )א( קטן בסעיף האמור אף על") 1) (ג(

 יקוזז שלא ובלבד, זו אחר בזו הבאות המס בשנות יקוזז, החייבת מההכנסה 50% לגבי ההגבלה

 מההכנסה 50% על העולה) א( קטן בסעיף כאמור הפסד תוספתב זו בפסקה כאמור הפסד

  . "קודמות משנים ההפסד קיזוז לפני החברה של החייבת

חברות הפועלות בתחום של (משתתף שוק הנחו כי , וך חישוב השווי ההוגן של נכס המסלצר .1
  ).באופן שווה בשנים הבאות(שנים  6לנצל את ההפסד להעברה תוך  יצליח) מבטחים מנורה

  שווי הזכות למענק גביה שני. 8 

 מסכומי הגביה שיגבו 15%לקבל  תהיה זכאית מנורה מבטחיםנקבע כי , בהתאם להסכם המכירה

ואשר יעלו במצטבר על סכום שכבות הגביה הראשונה  חברההשל השוטף האשראי בפועל בגין תיק 

 1ק ראה פר(. נרכשתהסכומים שיגבו בגין תיק החובות הנדחים של לרבות , יה של תיק האשראייוהשנ

  .)תיאור עסקת הרכישה -

 של תיק האשראי השוטף הסתמכנו על תחזית הגביה, לצורך קביעת התזרים הצפוי בגין מענקים אלו

מהנהלת  ,מהבנק וכפי שנתקבל ,וכן על תחזית ההסתברות לגביית החובות הנדחים חברההשל 

  .ממנורה מבטחים הנרכשת ומנהלת

שלא נכללה בתזרים של (בגין תיק האשראי השוטף  הזומנים החזויתזרים המיתרת לצורך היוון 

שיעור זהה לזה שנושאים תיק האשראי , 4.5%עשינו שימוש בשיעור ריבית של ) המענק הראשון

ריבית מתאים להלוואות מהסוג ואשר משקף לדעתנו את שיעור , מהנרכשתוהפקדון שהתקבל 

    .המדובר

החזוי מגביה בגין תיק החובות הנדחים עשינו שימוש בשיעור ריבית של  תזרים המזומנים לצורך היוון

שנים ובדירוג  5-10מ של "יות בעלות מחנח קונצר"שהוא שיעור תשואה ממוצע של אג, 10%

Baa1/2 ,הערכים שהוונו הם סך החוב . המשקף להערכתנו רמת סיכון הולמת של חובות הקיבוצים

, מנורה מבטחיםות למימוש החוב כפי שהתקבל מהנהלת בשקלול ההסתבר, הנדחה של כל לקוח

בהתאם , כן-כמו .כי החוב ימומשצופה מנורה מבטחים ותקופת ההיוון היא פרק הזמן הממוצע ש

הנובעות (הנדחה החוב העודפות של הנחנו כי עלויות מימוש , להערכות הנהלת מנורה מבטחים

  . המסך הגביי 5%-כ תהיינה) ת משפטיותהוצאובעיקר מ

וזכאות שנבעה , בחלוקה לפי זכאות שנבעה מגביית החוב הנדחה, הלן הרכב מענק הגביה השניל

  :מגביית יתרת החוב השוטף

 

אלפי ₪  מענק גביה שני

      1,616 בגין חוב נדחה

         871 בגין יתרת תיק אשראי 

      2,487סה"כ מענק  גביה שני
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  שנרכשו ולהתחייבויות לנכסים בעסקה התמורה הקצאת

 מזוהים נטו נכסים   

 

 

חברות בענף וזאת מהסיבה כי להערכתנו רמת  שיעור היוון לחישוב נכס המס הינו שיעור החוב של .3

  . הסיכון בניצול נכס המס משקפת סיכון נמוך הדומה לסיכון בהחזרת החוב של חברות בענף

תשואה ברוטודירוג  מעלות דירוג  מדרוג מח"מאג "ח

A15.2% 5.84דש  איפקס  אגח ג

AA2.2% 4.77הראל הנפקות אגח א

AA-3.4% 7.01הראל הנפקות אגח ד

AA-3.5% 7.73הראל הנפקות אגח ה

Aa2AA2.1% 4.18כללביט אגח א

Aa22.3% 4.55כללביט אגח ב

Aa2AA-3.7% 7.92כללביט אגח ג

ורה הון אגח א Aa22.5% 4.68מנ

יקס  אגח 1 Aa3A+3.0% 4.15פנ

יקס  הון אגח ב Aa3AA-3.3% 6.65פנ

יקס  הון התח א Aa2AA2.4% 4.89פנ

3.1%ממוצע
  

אינפלציה חזויה  )ח בגינה הינו צמוד"האגאשר (מאחר ונכס המס אינו צמוד הוספנו לתשואה ברוטו 

  . 5.8%ך שיעור היוון שבו הוון נכס המס בינו ולפיכ) שנתי 2.7%בממוצע (בשנות ניצול המס 

 .25%ואילך הוא  2013שיעור מס החברות הצפוי משנת  .4
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  6פרק 

עודף שווי הנכסים שנרכשו  יתרת של חוזרת הקצאה
  עלות הרכישה של הנכסים נטו פני-על
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  פני עלות הרכישה של הנכסים נטו-הקצאה חוזרת של יתרת עודף שווי הנכסים שנרכשו על

 הדרישה החשבונאית   הקצאה החשבונאיתה

פקודנות בבנקים ופקדונות של הציבור בבנקים מאחר ואלו , עודף זה על המזומנים קצאנונציין כי לא ה

  . מייצגים מזומנים ושווי מזומנים ולפיכך לא ניתן להקצאות עודף למזומניםלראייתנו 

  

  ו החשבונאימעבר משווי הוגן של נכס המס בגין הפסדים להעברה לערכ

לא ניתן לרשום נכס מס בגין הדן במיסים על ההכנסה  IAS12כאמור בתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

אלא נכס המס ) כלומר בערכו המהוון ובהתאם למועד ניצולו(הפסדים להעברה בהתאם לשוויו ההוגן 

שלהערכת הפסדים להעברה  שלכמכפלה (בגין הפסדים להעברה יירשם בהתאם לערכו הלא מהוון 

  . )הרוכשת יהיה ניתן לנצלם לשיעור המס במועד הניצול

ההפרש בין השווי ההוגן של  ,בהתאם לפרקטיקה המקובלת ובהתאם לגישת מנורה מבטחים, לפיכך

הנובע מהטיפול יירשם כרווח ) הלא מהוון(לבין ערכו החשבונאי ) לאחר ההקצאה הנוספת(נכס המס 

  : )IAS12( 12נאות בינלאומי החשבונאי הנדרש בהתאם לתקן חשבו

אלפי ש "חפירוט

    32,477 נכס מס בשווי הוגן (לאחר הקצאה)

    86,038נכס מס בהתאם לרישום החשבונאי 

    53,561הפרש שיוכר כרווח
  

  

  

 

 

הדן בצירופי עסקים , )IFRS3R( 3בתקן דיווח חשבונאי בינלאומי מספר  2סעיף , לכןוזכר קודם הכפי ש

 של ההגדרה את שמקיים אחר אירוע או עסקה על חל זה תקן", כי) סעיף התחולה( 2קובע בסעיף 

  :על חל לא זה תקן. עסקים צירוף

 .משותפת עסקה של היצירה) א(

 .עסק מהווים שלא נכסים של קבוצה או נכס של הרכישה) ב(

 נכסים אותם כולל( שנרכשו לזיהוי הניתנים האינדיווידואליים הנכסים את יזהה הרוכש אלה במקרים

 בתקן שנקבעו, בהם להכרה הקריטריונים ואת, מוחשיים בלתי נכסים של ההגדרה את שמקיימים

 של העלות .בהם ויכיר, שניטלו ההתחייבויות ואת, )מוחשיים בלתי נכסים 38 בינלאומי חשבונאות

 ההוגן השווי ערכי בסיס על ולהתחייבויות לזיהוי הניתנים האינדיווידואליים לנכסים תוקצה הקבוצה

  ."מוניטין יוצרים לא זה מסוג אירוע או עסקה .הרכישה במועד שלהם היחסיים

  

להקצאות את , רכישת נכסים שלא עולה לכדי עסקת רוכשת נדרשת במסגר, בהתאם לתקן, כאמור

תידרש הרוכשת , עלות הרכישה בהתאם לשווי הנכסים ובמידה ועלות הרכישה שונה משווי הנכסים

וזאת מאחר והתקן  השווי של הנכס מכלל שווי הנכסים המזוהים הלפרופורצילהקצאות ביניהם בהתאם 

  ].EYשל  'ראה פרשנות בנספח א[ שהאוסר להכיר במוניטין או ברווח הזדמנותי מרכי

  ההקצאה החשבונאית 

בהתאם לשוויהם ההוגן של השווי של הנכסים על התמורה  עודףלהלן ההקצאה החשבונאית של 

  :הנכסים שנרכשו

שווי הוגןאלפי ₪ 

הפרש 

להקצאה

סכום לאחר 

הקצאה

(29,071)    53,648תיק אשראי שוטף   24,577        

      (21,827)  25,818   (47,645)פקדון צובר ריבית שהתקבל

             525      (621)      1,146זכות  למענק גבייה ראשון 10%

          1,139   (1,347)      2,487זכות  למענק גבייה שני 15%

(38,416)    70,893נכס מס בגין הפסדים להעברה  32,477        

(43,637)    80,528סה"כ  36,891        
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  EY INTERNATIONAL GAAP 2012  c.10 business combinations  2 .SCOPE OF IFRS 32פרשנות  –נספח א 

Acquisition of an asset or a group of assets that does not constitute a 
business  

Acquisition of an asset or a group of assets that does not constitute a 
business 

Although the acquisition of an asset or a group of assets is not within scope of IFRS 3, 

in such cases the acquirer is to identify and recognise the individual identifiable assets 

acquired (including intangible assets) and liabilities assumed. The cost of the group is 

to be allocated to the individual identifiable assets and liabilities on the basis of their 

relative fair values at the date of purchase. Such a transaction or event does not give 

rise to goodwill. [IFRS 3.2]. Thus, existing book values or values in the acquisition 

agreement may not be appropriate. If an entity acquires a controlling interest in an 

entity that is not a business, but obtains less than 100% of the entity, after it has 

allocated the cost to the individual assets acquired, it notionally grosses up those 

assets and recognises the difference as non-controlling interest. An example could be 

the acquisition of an incorporated entity that holds a single property, where this is 

assessed not to be a business (see Chapter 8 at 3.1.1). 

It may be difficult to determine whether or not an acquired asset or a group of assets 

constitutes a business (see 3.2 below), yet this decision can have a considerable 

impact on an entity's reported results and the presentation of its financial statements; 

accounting for a business combination under IFRS 3 differs from accounting for an 

asset(s) acquisition in a number of important respects: 

• goodwill or a gain on bargain purchase only arise on business 

combinations;  

• Assets acquired and liabilities assumed are generally accounted for at fair 

value in a business combination, while they are assigned a carrying amount 

based on their relative fair values in an asset acquisition;  

 

 

• Directly attributable acquisition-related costs are expensed if they relate to a 

business combination, but are generally capitalised as part of the cost of the 

asset in an asset acquisition; 

• While deferred tax assets and liabilities must be recognised if the transaction 

is a business combination, they are not recognised under IAS 12 if it is an 

asset acquisition (see Chapter 31);  

where the consideration is in the form of shares, IFRS 2 – Share-based 

Payment – does not apply in a business combination, but will apply in an 

asset acquisition; and  

• Disclosures are much more onerous for business combinations than for asset 

acquisitions.  

 

The accounting differences above will not only affect the accounting as of the 

acquisition date, but will also impact future depreciation, possible impairment and other 

costs. 

  

                                                 

2
  .ההדגשה אינה במקור 


